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BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Strategi

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia pendidikan yang

diartikan sebagai cara menggunakan seluruh kekuatan militer untuk

memenangkan suatu peperangan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan

sebagai a plan method, or series of ectivities designed  to echieves a particular

educational goal.1

Kemp dalam Wina Sanjaya juga mejelaskan bahwa strategi pembelajaran

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara afektif dan efesien. Senada dengan

pendapat di atas, Dick and Carey dalam Wina Sanjaya juga menyebutkan bahwa

strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang

digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa.2

Menurut Kozna dalam Hamzah B.Uno menjelaskan bahwa strategi

pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang

dapat  memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya

tujuan pembelajaran tertentu. 3 Werkanis menjelaskan strategi pembelajaran

merupakan sistem mengajar yang memudahkan guna menstranformasikan nilai-

nilai kepada anak didik. Lebih lanjut Werkanis mengemukakan strategi

pembelajaran yang disampaikan dapat dibedakan dalam beberapa aspek, yaitu:

1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,  2007), hlm. 124.
2 Ibid.
3 Hamzah. B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang

Kreatif dan Efektif, (Gorontalo: Bumi Aksara 2007), hlm. 1.
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1. Strategi pembelajaran dapat dikatakan sebagai perencanaan pengajaran

yang diaktualisasikan dalam proses belajar mengajar.

2. Strategi pembelajaran merupakan metode/cara yang digunakan guru dalam

pencapaian tujuan pengajaran.

3. Strategi pembelajaran merupakan pendekaan yang digunakan guru dalam

proses belajar mengajar, dimana modelnya hampir menyerupai satuan

pelajarnya.4

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bawa

strategi adalah merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang harus

dipersiapkan oleh seorang guru guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian

strategi juga merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru sebagai

upaya menciptakan suasana belajar siswa yang nyaman dan kondusif serta dapat

membangkitkan semangat dan motivasi siswa untuk mengikuti proses belajar dan

mengajar dengan baik.

B. Strategi Team Quiz

Menurut Melvin Silberman strategi team quiz ini dapat meningkatkan rasa

tanggung jawab siswa atas apa yang mereka pelajari dengan cara menyenangkan

dan tidak mengancam atau tidak membuat mereka takut. 5 Hisyam zaini

mengemukakan strategi team quiz ini dapat meningkatkan tanggung jawab belajar

siswa/mahasiswa dalam suasana yang menyenangkan. 6 Sedangkan menurut

Hamruni strategi team quiz adalah strategi yang akan meningkatkan kerja sama

4 Werkanis, Strategi Mengajar, (Riau: Sutra Benta Perkasa, 2005), hlm. 9.
5 Mel Silbermen, Loc Cit.
6 Hisyam Zaini, Loc Cit.
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tim dan juga sikap tanggung jawab peserta didik untuk apa yang mereka pelajari

melalui cara menyenangkan dan tidak menakutkan,yakni dalam bentuk kuis

(tebak-tebakan).7

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi team quiz

adalah suatu cara untuk menyampaikan materi pelajaran yang memberikan rasa

tanggung jawab kepada siswa, dengan cara yang menyenangkan dan tidak

mengancam sehingga siswa tidak merasa takut dalam bertanya, menjawab

maupun menganggapi pertanyaan yang diajukan teman-temannya.

Selanjutnya Silbermen menjelaskan ada beberapa prosedur yang dapat

diterapkan guru dalam proses pembelajaran melalui strategi team quiz, yaitu

sebagai berikut :

1. Pilihlah topik yang bisa disajikan dalam tiga segmen

2. Bagilah siswa menjadi tiga tim

3. Jelaskan format pelajaran dan mulailah penyajian materinya. Batasi hingga

10 menit atau kurang dari itu.

4. Perintahkan tim A untuk menyiapkan kuis jawaban singkat. Kuis tersebut

harus sudah siap dalam tidak lebih dari 5 menit. Tim B dan C

menggunakan waktu ini untuk memeriksa catatan mereka.

5. Tim A memberi kuis kepada anggota tim B. Jika tim B tidak dapat

menjawab satu pertanyaan, tim C segera menjawabnya.

6. Tim A mengarahkan pertanyaan berikutnya kepada anggota tim C, dan

mengulang proses tersebut.

7 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani,  2012), hlm. 176.
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7. Ketika kuisnya selesai, lanjutkan dengan segmen kedua dari pelajaran.

Dan tunjuklah tim B sebagai pemandu kuis.

8. Setelah tim B menyelesaikan kuisnya, lanjutkan dengan segmen ketiga

dari pelajaran, dan tunjuklah tim C sebagai pemandu kuis.8

Hal senada yang dinyatakan oleh Zaini bahwa ada beberapa langkah-

langkah yang dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran melalui strategi

team quiz, yaitu sebagai berikut :

1. Pilihlah topik yang dapat disampaikan dalam tiga segmen.

2. Bagilah siswa menjadi tiga kelompok, A, B, dan C.

3. Sampaikanlah kepada siswa format pelajaran yang disampaikan kemudian

mulai presentasi. Batasi persentasi maksimal 10 menit.

4. Setelah presentasi, mintalah kelompok A untuk menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan.

Kelompok B dan C menggunakan waktu ini untuk melihat lagi catatan

mereka.

5. Mintalah kelompok A untuk memberi pertanyaan kepada kelompok B.

Jika kelompok B tidak dapat menjawab pertanyaan, lembar pertanyaan

tersebut kepada kelompok C.

6. Kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok C, jika kelompok C

tidak bisa menjawab, lemparkan kepada kelompok B.

8 Mel Silberman, Loc Cit.
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7. Jika tanya jawab ini selesai, lanjutkan pelajaran kedua, dan tunjuk

kelompok B untuk menjadi kelompok penanya. Lakukan seperti proses

untuk kelompok A.

8. Setelah kelompok B selesai dengan pertanyaannya, lanjutkan pelajaran

ketiga, dan kemudian tunjuk kelompok C sebagai penanya.

9. Akhiri pelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan jelaskan

sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru.9

Selanjutnya ada beberapa variasi yang dapat diterapkan guru dalam proses

pembelajaran, antara lain sebagai berikut :

1. Berikan tim pertanyaan kuis yang telah dipersiapkan yang darinya mereka

memilih kapan mereka mendapat giliran menjadi pemandu kuis.

2. Berikan satu penyajian materi secara kontinyu. Bagilah siswa menjadi dua

tim. Pada akhir pelajaran, perintahkanlah dua tim untuk saling memberi

kuis.10

C. Pengertian Belajar

Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsiran

tentang “Belajar”. Seringkali pula perumusan dan tafsiran itu berbeda satu sama

lain. Dalam uraian ini dapat berkenalan dengan beberapa perumusan saja, guna

melengkapi dan memperluas pandangan tentang belajar.

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui

pengalaman (learning is defened as the modification or strengthening of behavioe

9 Hisyam Zaini, Loc Cit.
10 Mel Silbermen, Loc Cit.
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through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses,

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat,

akan tetapi luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan

hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan.11

Nana Sudjana mengemukakan bahwa belajar adalah proses aktif. Belajar

adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu.

Tingkah laku sebagai hasil proses belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor

internal dan eksternal. Berdasarkan pendapat ini, perubahan tingkah lakulah yang

menjadi intisari hasil pembelajaran.12 Dalam kegiatan belajar terjadi perubahan

perilaku, bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang

terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif, dalam

matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan

penyesuaian perasaan sosial.13

Slameto mendefenisikan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya. Beberapa prinsip dalam belajar yaitu:

1. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang

mereka lihat, dengar, rasakan dan alami.

2. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus.

11 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 27.
12 Tulus Tu,u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo, 2004),

hlm. 64.
13 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.

18-32.
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3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fata, tetapi merupakan

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar

bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri.

4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia

fisik dan lingkungannya.

5. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si subjek

belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan

bahan yang sedang dipelajari.14

Sebagaimana dikemukakan oleh Slameto bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan  menjadi dua

golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Yang termasuk dalam faktor

intern seperti, faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan

faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah dikelompokkan

menjadi tiga faktor yaitu, faktor keluarga, faktor sekolah (organisasi) dan faktor

masyarakat.15

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu

proses untuk merubah tingkah laku seseorang, dari tidak baik menjadi baik. Dari

uraian di atas juga dijelaskan bahwa ada beberapa faktor dapat mempengarhui

belajar, yaitu faktor yang datang dari internal, dan faktor yang datang dari

eksternal. bahwa faktor yang mempengaruhi dalam proses belajarsecara garis

14 Sardiman, Interaksi dan Aktivitas belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali, Pers, 2004), hlm.
38.

15 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), hlm. 54-60.
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besar dapat di kelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal (dalam diri

siswa) yang meliputi jasmani, psikologis dan kelelahan siswa sedangkan faktor

ekternal yang terdapat (di luar diri siswa) yang meliputi lingkungan keluarga,

sekolah, dan teman sebaya.

D. Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar dapat dilihat dari aktivitas fisik dan mental siswa selama

proses pembelajaran. Jika siswa sudah terlibat secara fisik dan mental, maka

siswa akan merasakan suasana belajar yang lebih menyenangkan sehingga hasil

belajar dapat diaktifkan. Belajar aktif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan

dengan rajin dan sungguh-sungguh. Kegiatan disini sering diartikan dengan

kesibukan dan kegiatan yang mengarahkan seluruh tenaga, pikiran atau badan

untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu aktivitas dapat dikatakan sebagai

kegiatan atau kesibukan seseorang atau menggunakan tenaga, pikiran untuk

mencapai suatu tujuan tertentu kesemuanya itu untuk mencapai kemampuan

optimal.16

Menurut kamus besar bahasa Indonesia aktivitas adalah kegiatan. Aktivitas

belajar dapat dilihat dari kegiatan siswa selama pembelajaran. Hisyam Zaini

menyebutkan bahwa pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang

mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar

dengan aktif, berarti siswa yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini

mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari

16 Hisyam Zaini, Op Cit, hlm. 16.
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materi, memecahkan persoalan, atau megaplikasikan apa yang baru mereka

pelajari ke dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata.17

Menurut Rahmayulis aktivitas mencakup aktivitas jasmani dan rohani.18

Kegiatan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan di sekolah menurut hasil

penelitian yang dilakukan oleh Paul B. Diedrich meliputi :

1. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, demontrasi,

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya.

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

saran, mengeluarkan pendapat, interviu, diskusi dan sebagainya.

3. Listening aktivities, seperti mendengerkan uraian, percakapan diskusi,

musik, pidato, ceramah dan sebagainya.

4. Writing activities seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket,

menyalin dan sebagainya.

5. Drawing activities, seperti mengambarkan, membuat grafik, peta, peta,

patroon dan sebagainya.

6. Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat kontruksi, model

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara bintang dan sebagainya.

7. Mental aktivities, seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal,

menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya.

8. Emotioal activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, tenang,

gugup, kagum, dan sebagainya.19

17 Ibid.
18 Rahmayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalamulia, 2002), hlm. 35.
19 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

2008), hlm. 138.
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E. Macam-macam Aktivitas Belajar

Dalam proses pembelajaran, siswa mengaktifkan berbagai macam

inderanya untuk dapat menyerap dan mencapai hasil belajar yang maksimal.

Aktivitas belajar siswa ini akan mempengaruhi hasil belajar yang ia peroleh.

Semakin tinggi tingkat aktivitas diharapkan semakin besar hasil yang diperoleh.

Sebenarnya terdapat berbagai macam aktivitas siswa yang dilakukan ketika

kegiatan pembelajaran berlangsung, tetapi dapat dikelompokkan mengingat

banyak aktivitas yang sejenis. Macam-macam kegiatan siswa yang digolongkan

menjadi 8 kelompok sebagai berikut:

1. Kegiatan visual: membaca, memperhatikan penjelasan guru,

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain

2. Kegiatan verbal: menyatakan pendapat, merumuskan, bertanya pada guru,

memberi saran, mengeluarkan pendapat, diskusi, interaksi

3. Kegiatan mendengarkan: mendengarkan penjelasan guru, percakapan,

diskusi, musik, pidato

4. Kegiatan menulis: mencatat penjelasan guru, kelengkapan catatan, dan

kejelasan tulisan

5. Kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, cahrt, diagram peta

dan pola

6. Kegiatan motorik: melakukan percobaan, memilih alat, melaksanakan

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan

berkebun
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7. Kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah,

menganalisis factor-faktor, melihat hubingan dan membuat keputusan

8. Kegiatan emosional: minat membedakan, berani, tenang dan lain-lain

Selanjutnya Mohammad Uzar Usman menyatakan bahwa aktivitas siswa

dalam belajar meliputi :

1. Aktivitas visual seperti membaca, menulis, eksperimen dan lain-lain.

2. Aktivitas lisan seperti bercerita, tanya jawab dan bernyanyi.

3. Aktivitas mendengarkan seperti mendengarkan ceramah, pidato dan lain-

lain.

4. Aktivitas gerak seperti mengerang, atletik menaggapi dan lain-lain.20

Secara lebih jelas indikator aktivitas siswa dalam proses pembelajaran

adalah :

1. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari dan
memberikan informasi.

2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada
siswa lainnya.

3. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang
disampaikan oleh guru atau siswa lain.

4. Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang
dilakukan guru.

5. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil
pekerjaannya, sekaligus memperbiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan
yang belum sempurna.

6. Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri.
7. Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada

disekitarnya secara optimal.21

20 Muhammad Uzer Usman, Upaya Optimalisasi KBM, (Bandung: Remaja 1976), hlm 76.
21 Nana Sudjana, CBSA Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1989),

hlm 110.
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F. Hubungan Strategi Team Quiz dengan Aktivitas Belajar

Pembelajaran dengan menggunakan strategi team quiz ini merupakan

bagian dari pembelajaran aktif (active learning) yang dikembangkan oleh Mel

Silberman. Strategi team quiz merupakan strategi yang  dapat meningkatkan rasa

tanggung jawab siswa atas apa yang mereka pelajari dengan cara menyenangkan

dan tidak mengancam atau tidak membuat mereka takut.22

Strategi team quiz ini siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru

saja tetapi siswa melihat, mendengar, bertanya dengan guru atau teman, berdiskusi

dengan teman, mengemukakan pendapat, dan mengajarkan pada siswa lainnya

sehingga siswa menjadi lebih aktif. Dengan strategi pembelajaran yang tepat serta

penerapannya yang tepat pula maka akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar

siswa.

Dalam pelaksanaan strategi team quiz ini siswa-siswa membentuk

kelompok belajar atau kelompok diskusi. Dimana, setiap siswa dituntut untuk

belajar bersama, memahami materi bersama dan saling berbagi tentang materi

yang mereka ketahui. Di dalam kelompok, siswa membagi perannya masing-

masing sehingga pemahaman siswa terhadap materi seragam serta siswa dapat

menyelesaikan persoalan atau pertanyaan yang diberikan kepada mereka.

G. Penelitian Relevan

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang telah penulis baca, penulis

menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Gustiani tahun 2009 dengan judul “Upaya

22 Mel Silberman, Loc Cit.
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Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Pendekatan Team Quiz pada

Materi Kegiatan Ekonomi di Kelas V MIN 1 Pekanbaru”. Berdasarkan hasil

penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa keaktifan belajar

siswa di kelas V MIN 1 tergolong baik. Hal ini diketahui dari hasil observasi

bahwa keaktifan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial melalui pendekatan Team Quiz mengalami peningkatan dibandingkan

sebelum tindakan. Keaktifan belajar  siswa sebelum diterapkan pendekatan Team

Quiz dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa secara klasikal masih

tergolong rendah dengan perolehan rata-rata persentase 41.6%. Persentase ini

berada pada interval 40-55%, pada kategori rendah. Namun setelah diterapkan

pendekatan Team Quiz aktifitas belajar siswa kelas V MIN 1 Pekanbaru

mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan angka persentase akhir

dengan rata-rata 75,7% atau dengan kategori tinggi.23

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Salim pada tahun 2009

dengan judul “ Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Type Kuis

Tim Terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Fiqih Siswa Kelas IX MTs Al-

Islam Rumbio Kabupaten Kampar”. Dari hasil penelitian tersebut hasil belajar

siswa kelas IX MTs Al-Islam mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa pada

lokal eksperimen lebih tinggi atau lebih meningkat bila dibandingkan dengan hasil

belajar Fiqih siswa kelas IXb pada lokal kontrol. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata

hasil belajar siswa setelah penerapan strategi pembelajaran kooperatif type tim

kuis, baik pada penerapan pertama, kedua, ketiga dan keempat bila dibandingkan

23 Gustiani, Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Pendekatan Team Quiz
pada Materi Kegiatan Ekonomi di Kelas V MIN 1 Pekanbaru, Skripsi, Pekanbaru: UIN Suska
Riau, 2009.
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dengan hasil belajar siswa kelas IXb pada lokal kontrol. Selain hasil belajar siswa

yang mengalami peningkatan, siswa kelas IXa juga tampak lebih aktif dalam

belajar dan sebagian besar siswa juga dapat menjawab pertanyaan guru.24

Adapun persamaaan yang peneliti lakukan dengan saudari Gustiani dan

saudara Ahmad Salim adalah sama-sama menggunakan strategi team quiz.

Perbedaannya  adalah peneliti meningkatkan aktivitas belajar pada mata pelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial dan Gustiani meningkatkan keaktifan belajar pada materi

kegiatan ekonomi. Sedangkan saudara Ahmad Salim adalah meningkatkan hasil

belajar pada mata pelajaran fiqih.

H. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan maka peneliti dapat

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui penerapan

strategi team quiz dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran

IPS siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhwan Pekanbaru.

I. Indikator Kinerja

1. Aktivitas Guru

a. Guru memilih topik yang dapat disampaikan dalam tiga bagian.

b. Guru membagi siswa menjadi tiga kelompok yaitu A, B dan C.

c. Guru menyampaikan kepada siswa format penyampaian pelajaran

kemudian mulai penyampaian materi. Batasi penyampaian materi

maksimal 10 menit.

24 Ahmad Salim, Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Type Kuis Tim
Terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Fiqih Siswa Kelas IX MTs Al-Islam Rumbio
Kabupaten Kampar, Skripsi, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2009.
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d. Guru meminta kelompok A menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan

dengan materi yang baru saja disampaikan. Kemudian kelompok B dan C

menggunakan waktu ini untuk melihat lagi catatan mereka.

e. Guru meminta kepada kelompok A untuk memberi pertanyaan kepada

kelompok B. Jika kelompok B tidak dapat menjawab pertanyaan, lempar

pertanyaan tersebut kepada kelompok C.

f. Guru meminta kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok C, jika

kelompok C tidak bisa menjawab, lemparkan kepada kelompok B.

g. Guru melanjutkan pelajaran kedua dan menunjuk kelompok B untuk

menjadi kelompok penanya. Lakukan seperti proses untuk kelompok A.

h. Guru melanjutkan penyampaikan materi pelajaran ketiga dan menunjuk

kelompok C sebagai kelompok penanya.

i. Guru mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan

jelaskan sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru.

2. Aktivitas Belajar Siswa

a. Siswa aktif membaca materi dan memperhatikan guru dalam menjelaskan

materi pelajaran

b. Siswa aktif bertanya dan memberikan pendapat dalam diskusi

c. Siswa aktif mendengarkan uraian materi serta percakapan diskusi

kelompok

d. Siswa aktif menulis pendapat anggota kelompok dan hasil diskusi

e. Siswa aktif dalam membuat grafik skor kuis
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f. Siswa aktif dalam melakukan memberikan pertanyaan dan memperbaiki

kesalahan jawaban kelompok

g. Siswa aktif dalam mengingat materi dan menganalisis dengan

memecahkan soal yang diberikan serta menaruh perhatian atau minat

tentang soal yang diberikan


