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BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

1. Strategi Pembelajaran

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,strategi adalah ilmu siasat

perang, akal untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah

direncanakan.9 Sedangkan belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan

adanya perubahan pada diri seseorang.10Jadi, strategi  dapat diartikan sebagai

suatu rancangan atau rencana persiapan yang masih bersifat abstrak yang

nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk  konkret melalui beberapa metode

atau teknik yang berguna untuk menghasilkan perubahan yang baik dari diri

siswa.

Menurut Kemp, seperti yang dikutip oleh Abdul Majid, Strategi

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru

dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.11

Senada dengan itu Dick anda Carey menyebutkan bahwa strategi pembelajaran

itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara

bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.12

9Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,Surabaya: Amelia 2003, hlm, 450
10Mardia Hayati, Op,Cit, hlm, 12
11 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm, 7
12 Wina Sanjana, Op. Cit, hlm, 126
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Sedangkan menurut Cropper (1998) menyatakan bahwa strategi

pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai.Ia menegaskan bahwa setiap

tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam kegiatan

belajarnya harus dapat dipraktikan.13

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulan bahwa strategi

pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatannya berbagai sumber daya atau

kekuatan dalam pembelajaran.

Menurut Oemar Hamalik, ada beberapa karakterisitik strategi

pembelajaran, sebagai berikut :14

a. Strategi pembelajaran mendayagunakan teknologi pendidikan secara
efektif.

b. Strategi pembelajaran mendayagunakan berbagai bentuk modular yang
memberi kesempatan kepada para siswa untuk lebih banyak belajar
mandiri.

c. Strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman, dalam arti para siswa
berperan aktif dalam kegiatan pengalaman sendiri.

d. Strategi pembelajaran memberi kesempatan kepada siswa untuk
memecahkan masalah.

e. Strategi pembelajaran memungkinkan siswa sebagai pusat kegiatan
dalam bentuk debat untuk memperbincangkan dan belajar
mempertahankan konsep serta pendirian sendiri dari tim.

f. Strategi pembelajaran menitikberatkan penguasaan bahan belajar secara
tuntas sehingga menuntut kegiatan belajar indvidual dan kelompok
secara bervariasi.

g. Strategi pembelajaran mendayagunakan tenaga guru sebagai suatu regu
pendidikan yang bertanggung jawab membimbing sekelompok siswa.

13 Hamruni, Strategi Pembelajaran, Yogyakarta: Insan Madani, 2012, hlm, 3
14Oemar Hamalik, Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan
CBSA,Bandung: Sinar Baru Algesindo,2009 hlm, 2-3
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h. Strategi pembelajaran mempertimbangkan dan berpijak pada kelompok
siswa.

i. Strategi pembelajaran berangkat dan berlangsung berdasarkan prinsip
keterpaduan yang dilaksanakan baik pada tingkat makro, mikro,
struktural, maupun interaksi indvidual.

2. Strategi Practice-Rehearsal Pairs

Strategi ini memberikan strategi sederhana yang dapat dipakai untuk

mempraktikan suatu keterampilan atau prosedur dengan teman belajar.Strategi

ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih bisa bekerjasama

secara aktif dengan guru atau dengan temannya.15Pada strategi practice-

rehearsal pairsini siswa dibentuk kedalam kelompok belajar secara

berpasangan. Setiap kelompok memiliki anggota yang bertugas sebagai

demonstrator dan sebagai pengecek, setiap anggota harus bertugas sebagai

peran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan strategi practice-rehearsal pairs ini, dalam Islam

juga menganjurkan bagi pendidik untuk memberikan kesempatan untuk

bertukar pandangan dalam pembelajaran. Hal ini dijelaskan dalam surat An-

Nahl ayat 125:












15 Melvin L Silberman, Actve Learning101 Strategi Pembelajaran Aktif, Jogjakarta: Pustaka
Insan Madani, 2009, hlm, 228
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Artinya:“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui

orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat diatas menginstruksikan agar dalam interaksi yang terjadi dalam

pendidikan, pendidik hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa

berpartisipasi melalui proses bertukar pikiran antara pendidik dan siswa. Untuk

itu, setiap siswa hendaknya diberikan kesempatan untuk beraktivitas sesuai

dengan taraf umur dan perkembangan untuk ikut serta memikirkan masalah

yang ada dalam pembelajaran.16

Adapun langkah-langkah practice-rehearsal pairsadalah sebagai

berikut:17

a. Pilihlah satu keterampilan yang akan dipelajari oleh siswa/mahasiswa

b. Bentuklah pasangan-pasangan. Dalam setiap pasangan, buat dua peran a)

penjelas atau pendemonstrasi, dan b) pengecek atau pengamat

c. Orang yang bertugas sebagai penjelas atau demonstrator menjelaskan atau

mendemonstrasikan cara mengejakan keterampilan yang telah ditentukan.

Pengecek/pengamat bertugas mengamati dan menilai penjelasan atau

demonstrasi yang dilaukan temannya.

d. Pasangan bertukar peran. Demonstrator ke dua diberi keterampilan yang lain

16Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam  Mulia,2005, hlm.229
17Hisyam Zaini dkk, Op.Cit hlm.84
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e. Proses diteruskan sampai semua keterampilan atau prosedur dapat dikuasai.

Strategi practice-rehearsal pairs memiliki beberapa kelebihan yakni

sebagai berikut:18

1) Cocok diterapkan untuk materi-materi yang bersifat psikomotorik
2) Meningkatkan partisipasi antar siswa
3) Interaksi lebih mudah
4) Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi pasangan

Strategi practice-rehearsal pairs memiliki beberapa kelemahan yakni

sebagai berikut:19

1) Tidak cocok digunakan pada materi yang bersifat teoritis
2) Banyak pasangan yang melapor dan perlu dimonitor
3) Lebih sedikit ide yang muncul
4) Jika pasangan yang terbentuk banyak, maka akan membutuhkan waktu yang

lama.

3. Aktivitas Belajar
1. Pengertian Aktivitas

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting didalam

interaksi belajar-mengajar.Dalam aktivitas belajar ada beberapa prinsip

yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yakni menurut pandangan

ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern.Menurut pandangan ilmu jiwa lama

aktivitas didominasi oleh guru sedang menurut pandangan ilmu jiwa

modern, aktivitas didominasi oleh siswa.

Montessori dalam buku Sardiman menegaskan bahwa anak-anak

memiliki tenaga-tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri.

18Ibid
19ibid
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Pendidik akan berperan sebagai pembimbing dan mengamati bagaimana

perkembangan anak-anak didiknya. Pernyataan Montessori ini memberi

petunjuk bahwa yang lebih banyak yang melakukan aktivitas di dalam

penbentukan diri adalah anak itu sendiri, sedang pendidik memberikan

bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat oleh

anak didik.20

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian

aktivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa baik secara fisik

maupun non fisik, dalam proses belajar aktivitas siswa yang diharapkan

adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dalam

kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini sangat

diharapkan aktivitas positif siswa guna menunjang keberhasilan proses

pembelajaran seperti yang diharapkan.

2. Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar adalah suatu usaha siswa untuk membangun

pengetahuan dalam dirinya. Dalam proses pembelajaran terjadilah

perubahan dan peningkatan mutu, kemampuan, pengetahuan, dan

keterampilan siswa, baik dalam ranah kognitif, psikomotor, dan efektif.21

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah segala

20Sardiman, Interaksi dan Motvasi Belajar mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010,
hlm, 96

21Martimis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, Jakarta:Gaung Persada Press, 2007, hlm, 82
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bentuk kegiatan yang dilakukan yang berakibat pada perubahan pada

indvidu siswa dari suatu pembelajaran.Aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan

siswa atau pun dengan siswa itu sendiri dan tercipta suasana kelas menjadi

segar dan kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan

kemampuannya semaksimal mungkin.

Zainal Arifin menjelaskan bahwa aktivitas siswa merupakan kegiatan

yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran seperti menuangkan ide,

gagasan maupun pendapatnya, baik kepada guru maupun temannya. Selain

iu guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan siswa dapat belajar

dan menggali informasi dari temannya maupun dari media yang digunakan,

misalnya buku, internet, video, dan lain-lain.22

Maka dapat disimpulkan bahwa siswa adalah organisme yang hidup

dimana didalamn dirinya terkandung banyak potensi-potensi yang hidup

dan dapat berkembang dan pendidikan mengarahkan tingkah laku menuju

ketingkat pertimbangan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan

adanya aktivitas dalam belajar maka siswa dapat menemukan sendiri

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, perilaku, sikap, nilai dan norma

dalam kehidupannya sehari – hari.

22Zainal Arifin, Pengembangan Pembelajaran Aktif dengan ICT, Yogyakarta : Skripta Media
Creatve, 2012, hlm, 58
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3. Jenis-Jenis Aktivitas

Banyak jenis aktifitas yang dapat dilakukan siswa di sekolah. Paul

B. Diedrich, menggolongkan aktifitas belajar siswa sebagai berikut:23

1) Visual actvities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca,
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang
lain.

2) Oral actvities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya,
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,
diskusi dan interupsi.

3) Listening actvities, seperti mendengarkan uraian, percakapan,
diskusi, musik dan pidato.

4) Writing actvities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket,
menyalin.

5) Drawing actvities, seperti menggambar, membuat grafik, peta,
diagram.

6) Motor actvities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi,
bermain, berkebun, beternak.

7) Mental actvities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8) Emotional actvities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah, jenis-jenis aktivitas

belajar adalah sebagai berikut:24

1) Mendengarkan.
2) Memandang, yaitu mengarahkan pandangan ke suatu objek.
3) Meraba, membau, mencicip/mengecap yang dibutuhkan untuk

mencapai tujuan pembelajaran.
4) Menulis atau mencatat.
5) Membaca.
6) Membuat ikhtisar atau ringkasan atau menggarisbawahi.
7) Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan.

23Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm, 173
24 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm., 38.
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8) Menyusun paper atau kertas kerja.
9) Mengingat.
10) Berpikir.
11) Latihan atau praktek.

4. Manfaat Aktivitas Dalam Pembelajaran

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki

manfaat tertentu, antara lain :25

1) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami
sendiri.

2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi
siswa.

3) Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang
pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok.

4) Siswa belajar bekerja bersama minat dan kemammpuan sendiri,
sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan
indvidual.

5) Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis
dan kekeluargaan, musyarawarah dan mufakat.

6) Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan
masyarakat, dan hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang
bermanfaat dalam pendidikan.

7) Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan
konkrit, sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis
serta menghindarkan terjadinya verbalisme.

8) Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana
halnya kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika.

5. Upaya Pelaksanaan Aktivitas dalam Pembelajaran

Dalam pelaksanaan aktvititas pembelajaran ada beberapa hal yang

harus diperhatikan sebagai berikut :26

1) Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas
Asas aktivitas dapat dilaksanakan dalam setiap kegiatan tatap

mua dalam kelas yang terstruktur, baik dalam bentuk komunikasi
langsung, kegiatan kelompok, kegiatan kelompok kecil, belajar
independen.

25Ibid, hlm, 91
26Ibid, hlm, 91
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2) Pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat
Dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam

bentukmembawa kelas kedalam masyarakat, melalui metode karya
wisata, survei, kerja pengalaman, pelayanan masyarakat,
berkemah, berproyek, dan sebagainya. Cara lain, mengundang
narasumber dari masyarakat kedalam kelas, dengan metode
manusia sumber/ nara sumber dan pengajar tamu (guest lecture),
dan pelatih.

3) Pelaksanaan aktivitas pembelajara dengan pendekatan Cara
Belajar Siswa Aktif (CBSA)

Pembelajaran dilaksanakan dengan titik berat pada keaktifan
siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber, yang
memberikan kemudian bagi siswa untuk belajar

4. Hubungan Strategi Practice-Rehearsal Pairs dengan Aktivitas Belajar

Strategi merupakan suatu rencana tentang pendayagunaan dan

penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektvitas dan

efisiensi pengajaran.27 Pendapat lain mengatakan strategi merupakan garis

besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan

memahami beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa strategi

pembelajaran adalah siasat guru dalam mengefektifkan, mengefesiensikan,

mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen

pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pengajaran dan hasil belajar yang baik.

Strategi practice-rehearsal pairs adalah strategi sederhana yang dapat

dipakai untuk mempraktikan suatu keterampilan atau prosedur dengan teman

belajar. Strategi ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih

27Yatim Rianto,Paradigma Baru Pembelajaran,  Jakarta: Kencana, 2010, hlm, 131
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bisa bekerjasama secara aktif dengan guru atau dengan temannya.28 Dengan

adanya aktivitas antara guru dan murid atau siswa dan siswa menunjukkan

bahwa dalam penerapan strategi practice-rehearsal pairs dapat meningkatkan

aktivitas belajar siswa.

B. Penelitian Relevan

Adapun unsur relevannya dengan penelitian yang peneliti laksanakan adalah

sama-sama dengan menggunakan Strategipractice-rehearsal pairs. Adapun

penelitian-penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan olehRogayah, Mahasiswa UIN Suska

Riau-Tarbiyah dan Keguruan- PAI 2012dengan Judul “Meningkatkan

Kemampuan Membaca Al-Qur’an melalui Strategi Practice-Rehearsal Pairsdalam

Meningkatkan Hail belajar Siswa di Kelas II SD 006 Sagulung.” Hasil penelitian

membuktika bahwa strategi practice-rehearsal pairsefektif digunakan

dalamkemampuan menghafal dan menterjemahkan al-qur’an. Hal ini terbukti atas

hasil yang didapat pada siklus I diperoleh 33,33% siswa  yang belum tuntas,

sedangkan siswa yang telah tuntas belajarnya 66,66%, sehingga rata-rata hasil

belajar siswa pada siklus I sebesar 67,86%, berdasarkan hasil tes tersebut makan

pada siklus I elum tercapai karena siswa yang mencapai taraf ketuntasan minimal

28Hisyam Zaini dkk, Op.Cit hlm,84
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yang ditetapkan yaitu 77% namun pada siklus II mengalami peningkatan yaitu

mencapai 100%.29

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Bisnarita Mahasiswa UIN Suska

Riau- Tarbiyan dan Keguruan - Pendidikan Agama Islam 2011 dengan judul

“Penerapan strategi Practice-Rehearsal Pairs untuk meningkatkan motvasi

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas III SDN 005

Koto Perambahan Kec.Kampar Timur Kab. Kampar”. Berdasarkan hasil

penelitian diketahui bahwa tingkat motvasi belajar  siswa sebelum diadakan

tindakan berada pada posisi rendah dengan nilai 49,3%. Setelah diadakan siklus I

ternyata mengalami peningkatadengan dua kali pertemuan angka tersebut

mengalami peningkatan menjadi 66,6% sedangkan pada siklus II  dengan dua kali

pertemuan  ternyata motvasi siswa kelas III SDN 005 Koto Perambahan Kec.

Kampar Timur Kab. Kampar ini mengalami peningkatanmenjadi 76,6%.30

C. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kinerja

a. Aktivitas Guru

Adapun indikator aktivitas guru dengan penerapan strategi practice-

rehearsal pairs adalah sebagai berikut :

a) Guru menjelaskan suatu keterampilan yang akan dipelajari siswa

29 Rogayah, Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an melalui Strategi Practice-
Rehearsal Pairsdalam Meningkatkan Hail belajar Siswa di Kelas II SD 006 , Sagulung: 2012

30 Yesi Bisnarita, Penerapan strategi Practice-Rehearsal Pairs untuk meningkatkan motvasi
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas III SDN 005 Koto Perambahan
Kec.Kampar Timur Kab. Kampar, 2011
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b) Guru membentuk siswa secara berpasangan-pasangan dalam setiap

pasangan guru membuat dua peran 1) sebagai penjelas atau

pendemonstrasi, dan 2) pengecek atau pengamat.

c) Guru memerintahkan kepada orang yang bertugas sebagai penjelas

atau pendemonstrasi menjelaskan atau mendemonstrasikan cara

mengerjakan keterampilan yang telah ditentukan. Selanjutnya guru

memerintahan siswa yang bertugas sebagai pengecek atau pengamat

untuk mengamati dan menilai penjelasan yang akan dilakukan

temannya.

d) Selanjutnya guru memerintahkan pasangan untuk bertukar peran,

demonstrator kedua diberi keterampilan lain

e) Setelah prosedur dapat dikuasai oleh siswa, guru memberikan

kesimpulan terhadap proses pembelajaran.

b. Indikator Aktivitas Siswa

Adapun indikator aktivitas guru dengan penerapan strategi practice-

rehearsal pairs adalah sebagai berikut :

a) Siswa menyimak penjelasan guru tentang suatu keterampilan yang

akan dipelajari.

b) Siswa duduk secara berpasangan dan menerima peran yang diberikan

oleh guru

c) Siswa yang bertugas mendemostrasikan/menjelaskan untuk

mendemostrasikan/menjelaskan suatu keterampilan dengan baik
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kepada pengamat .Siswa yang bertugas mengamati/menilai untuk

mengamati dengan baik dan memberi penilaian atas penjelasan yang

didemonstrasikan.

d) Siswa bertukar peran dengan baik dalam menjelaskan atau

mendemonstrasikan materi pelajaran.

e) Memberikan tanggapan kepada teman yang telah mendemonstrasikan

atau menjelaskan materi pelajaran.

c. Indikator Aktivitas Belajar

Adapun indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa dalam

penelitian ini pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah

sebagai berikut:

1) Visual activities, berupa mengamati guru, mengamati suatu

keterampilan dan mengamati teman menjelaskan suatu keterampilan.

2) Oral activities, berupa menjelaskan suatu keterampilan, siswa

memberikan penilaian dan siswa mengomentari hasil penjelasan

temannya.

3) Listening activities, berupa siswa mendengarkan arahan yang

diberikan oleh guru, siswa mendengarkan penjelasan yang dilakukan

oleh temannya, dan siswa mendengarkan komentar yang diberikan

oleh temannya.

4) Motor activities, siswa menanggapi keterampilan yang diberikan

oleh guru, siswa mempraktikkan materi pelajaran, siswa

memberikan penilai yang dilakukan temannya.

5) Mental activities, seperti mengingat, membuat keputusan dan

menanggapi suatu keterampilan
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6) Emotional activities, seperti siswa tenang, berani, dan gembira

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V mencapai

75%.31 Artinya dengan persentase tersebut, hampir seluruh secara

keseluruhan siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan, atau aktivitas belajar siswa tergolong baik.

31 E. Mulyasa, Kurikukulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008,
hlm, 257


