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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pengertian Strategi Pembelajaran

Secara harfiah kata “strategi” dapat diartikan sebagai seni (art)

melaksanakan stratagem yakni siasat atau rencana, sedangkan menurut

Reber, mendefinisikan strategi sebagai rencana tindakan yang terdiri atas

seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan.12

Menurut Drs. Syaiful Bahri Djamarah, strategi merupakan sebuah cara atau

sebuah metode, sedangkan secara umum strategi memiliki pengertian

suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran

yang telah ditentukan.13

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai aplan methodor

series of activitie designed to achieves a particular education goal. Jadi,

dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dari pengertian diatas, ada dua hal yang perlu dicermati yaitu

diantaranya: Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan

(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan

berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran.

12Muhaimin,et.al. Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan
Agama Islam,(Bandung: Remaja Rosda Karya,2004) h.214

13Syaiful Bahri Djamaroh, Aswan Zain.Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta. 2002) h.5
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Ini berarti penggunaan rencana kerja belum sampai pada tindakan.

Kedua strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari

semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan

demikian penyusunan langkah- langkah pembelajaran berbagai fasilitas

dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian  tujuan.

Oleh  sebab itu sebelum menentukan strategi perlu dirumuskan tujuan

yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya

dalam  implememtasi suatu strategi.

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis

besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisadiartikan

sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan

belajar mengajar untuk mencapai  tujuan yang   telah digariskan,

pemakaian istilah ini dimaksudkan sebagai daya upaya guru dalam

menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses

belajar.14

Dalam konteks pengajaran, strategi dimaksudkan sebagai daya

upaya guru dalam menciptakan proses mengajar, agar  tujuan pembelajaran

yang telah dirumuskan dapat tercapai dan berhasil guna. Guru dituntut

memilih kemampuan mengatur secara umum komponen-komponen

pembelajaran sedemikian rupa, sehingga terjalin keterkaitan fungsi antara

komponen pembelajaran yang dimaksud.

14Abu Ahmadi, Strategi, Drs. Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung:
Pustaka Setia,1997) h.11
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Penggunaan strategi sangat perlu karena untuk mempermudah

dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah, sehingga

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal,

dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan

efisien. Strategi pembelajaran sangat berguna, baik bagi guru maupun

siswa. Bagi guru, strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak

yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi  siswa,

penggunaan strategi pembelajaran dapat mempermudah proses

pembelajaran (mempermudah dan mempercepat dalam memahami isi

pembelajaran), karena setiap strategi pembelajaran dirancang untuk

mempermudah proses belajar siswa.15

2. Pertimbangan Pemilihan Strategi Pembelajaran

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi

dan kemampuan baru. Ketika kita berfikir informasi dan kemampuan apa

yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga tujuan kita dapat

tercapai secara efektif dan efisien. Ini sangat penting untuk dipahami,sebab

kita harus tahu bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, sebelum

menentukan  strategi pembelajaran yang dapat digunakan, ada beberapa

pertimbangan yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu:

15 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara,
2009), h.2-3



14

a. Tujuan yang ingin dicapai.

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah:

1) Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan

aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik?

2) Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai,

apakah tingkat tinggi atau rendah?

3) Apakah untuk mencapai  tujuan  itu memerlukan keterampilan

akademis?

b. Bahan atau materi pembelajaran:

1) Apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau

teori tertentu?

2) Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan

syarat tertentu atau tidak?

3) Apakahtersediabukusumberuntukmempelajarimateriitu?

c. Pertimbangan dan sudut siswa:

1) Apakah strategi pembelajaran  sesuai dengan tingkat kematangan

siswa?

2) Apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat dan

kondisisiswa?

3) Apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa?

d. Pertimbangan lain yang dapat dipertimbangkan:

1) Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi

saja?
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2) Apakah strategi yang kita tetapkan dianggap satu-satunya strategi

yang dapat digunakan?

3) Apakah strategi itu memiliki nilai efektif dan efisien?

Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bahan pertimbangan dalam

menetapkan strategi yang ingin diterapkan.16 Untuk mencapai tujuan yang

berhubungan dengan aspek kognitif guru memiliki strategi yang berbeda

dengan upaya untuk mencapai tujuan efektif atau psikomotorik. Demikian

juga hal nya untuk mempelajari bahan pelajaran yang bersifat fakta akan

berbeda dengan mempelajari bahan bukti suatu teori dan lain sebagainya.

3. Prinsip-prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam bahasan ini adalah

hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi

pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah

bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk

mencapai semua tujuan dan semua keadaan.

Guru harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan

keadaan. Oleh karena itu, guru perlu memahami prinsip-prinsip umum

penggunaan strategi pembelajaran sebagai berikut:

a. Berorientasi Pada Tujuan

Dalam sistem pembelajaran tujuan merupakan komponen untuk

utama,  segala aktivitas guru dan siswa mestilah diupayakan untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab

16Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Jakarta: Balai Pustaka,2008),h.128
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mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karena itu keberhasilan

suatu stretagi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan siswa

mencapai tujuan pembelajaran.

b. Aktivitas

Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi.

Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai

dengan tujuan yang diterapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus

dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas

pada aktivitas fisik, akan tetapi juga aktivitas yang bersifat psikis

seperti aktivitas mental. Guru sering lupa dengan hal ini. Banyak guru

yang terkecoh oleh sikap siswa yang berpura-pura aktif padahal

sebanarnya tidak.

c. Individualis

Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan

seluruh pribadi  siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan

kemampuan kognitif  saja, akan tetapi juga mengembangkan aspek

afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus

mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara

terintegritas. Penggunaan metode diskusi contohnya, guru harus dapat

merancang strategi pelaksanaan. Metode  ini  tidak hanya terbatas

pada aspek intelektual saja tetapi berkembang secara keseluruhan.17

17 Wina Sanjaya, Ibid. h. 129-131
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4. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Resume Kelompok

Resume kelompok adalah salah satu teknik instruksional dari

belajar aktif (active learning) yang termasuk dalam bagian pembelajaran

kooperatif. Resume kelompok merupakan tipe belajar dalam kelompok

kecil dengan membuat resume dari subpokok bahasan, kemudian

menjelaskannya. Tipe ini merupakan cara untuk membantu siswa supaya

lebih mengenal satu sama lain atau melakukan semacam pembentukkan

tim yang anggotanya sudah saling mengenal. Aktivitas ini akan semakin

efektif jika resume yang dibuat sangat relevan dengan materi yang di

pelajari.

Strategi pembelajaran aktif tipe resume kelompok merupakan salah

satu cara untuk mendapatkan partisipasi aktif dari seluruh siswa khususnya

terhadap kelompok yang menjelaskan. Di dalam proses pembelajaran ini

siswa dapat mendengarkan dengan aktif, menjelaskan kepada teman,

bertanya kepada teman dan guru, menanggapi pertanyaan dan

beragumentasi. Semakin banyak aktivitas yang di lakukan, semakin

banyak pula pemahaman yang di peroleh.

Dalam proses pembelajaran seorang siswa berusaha untuk

mengetahui, memahami, serta mengerti sesuatu yang menyebabkan pada

dirinya terjadi perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu,

dari yang jelek menjadi yang lebih baik. Perubahan tidak hanya berkaitan

dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam bentuk
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kecakapan, keterampilan, sikap, watak dan lain sebagainya. Dalam proses

pembelajaran  Pendidikan Agama Islam, banyak cara yang dapat

dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar secara optimal,

di antaranya adalah dengan penerapan strategi dan metode pembelajaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat killen yang menyatakan bahwa “ setiap

guru harus mampu memilih strategi yang  dianggap sesuai dengan kondisi

di lapangan”. Ini maksudnya pembelajaran  dapat tercapai dengan baik

apabila seorang guru mampu memilih strategi yang tepat, sesuai dengan

karakteristik siswa. Dalam hal ini guru perlu memahami benar adanya

perbedaan kemampuan atau kecepatan daya tangkap siswa terhadap materi

pelajaran yang di siapkan guru. Guru juga harus dapat menempatkan diri

sebagai motivator agar siswa dapat belajar dengan baik, di antaranya

dengan memperhatikan apa yang di pelajari, bagaimana mengaplikasikan

apa yang telah diterima, dan bagaimana keterampilan yang berkembang

selama aktivitas belajar.

Strategi pembelajaran aktif tipe resume kelompok merupakan

alternatif untuk lebih mengaktifkan siswa. Dalam pembelajaran dengan

strategi ini siswa dapat berdiskusi dan bertukar pendapat dengan teman,

menjelaskan pada teman, mendengarkan dengan aktif, bertanya pada guru,

menanggapi pertanyaan dan berargumentasi, serta terciptanya hubungan

sosial yang dinamis. Semakin banyak aktifitas yang dilakukan maka

pemahaman siswa pun akan semakin bertambah. Untuk menciptakan

kegiatan belajar yang sesungguhnya, tidak cukup dengan melihat dan
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mendengar saja, tetapi perlu di iringi dengan peningkatan aktivitas belajar,

serta dengan mengamalkan dan merealisasikan dalam kehidupan nyata.

Untuk memperlancar proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi

belajar hendaknya dibentuk kelompok belajar, karena dengan belajar

bersama peserta didik yang kurang paham dapat di beritahu oleh peserta

didik yang telah paham, dan peserta didik yang telah paham akan menjadi

lebih menguasai karena menjelaskan kepada temannya.

Pembelajaran secara berkelompok merupakan pembelajaran yang

dalam proses belajarnya siswa dikelompokkan pada beberapa kelompok

yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Belajar dalam kelompok

akan membantu meringankan tugas guru dalam memberikan materi

pelajaran.  Selain itu belajar kelompok memberikan manfaat di antaranya,

menumbuhkan dan meninggikan rasa sosial, membentuk manusia yang

berbudi tinggi, menghilangkan perasaan rendah diri, pemalu dan egoisme

serta menambah pengalaman-pengalaman baru.

Anak didik yang di biasakan hidup bersama dan bekerja sama

dalam kelompok, akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan

kelebihan. Yang mempunyai kelebihan dengan ikhlas mau membantu

mereka yang mempunyai kekurangan dan sebaliknya, mereka yang

mempunyai kekurangan dengan rela hati mau belajar dari mereka yang

mempunyai kelebihan, tanpa ada rasa malu. Dengan demikian, persaingan

yang positif pun akan terjadi di kelas dalam rangka untuk mencapai

prestasi belajar yang optimal, dan juga terbentuknya anak didik yang aktif,

kreatif, dan mandiri.
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Adapun Silberman mengungkapkan prosedur pembelajaran dengan

menggunakan tipe resume kelompok adalah sebagai berikut:

a. Bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-6

anggota

b. Terangkan kepada siswa bahwa kelas mereka itu dipenuhi oleh

individu yang penuh bakat dan pengalaman

c. Sarankan bahwa salah satu cara untuk dapat mengidentifikasikan dan

menunjukkan kelebihan yang di miliki kelas adalah dengan membuat

resume kelompok

d. Bagikan kepada setiap kelompok kertas karton dan spidol untuk

menuliskan resume mereka

e. Minta masing-masing kelompok untuk mempersentasikan resume

mereka.18

Selanjutnya agar guru dapat memvariasikan teknik-teknik ini

sesuai dengan kebutuhan kelas, maka silberman menyarankan untuk

menambahkan variasi tersebut. Di antaranya adalah :

a. Untuk mempercepat kegiatan tersebut, berikan garis-garis besar

resume yang telah dipersiapkan yang isinya menyebutkan informasi

apa saja yang mesti dikumpulkan.

b. Perintahkan siswa untuk saling mewawancarai tentang kategori yang

anda sediakan, bukannya meminta siswa untuk menyusun resume

sendiri.

18 Melvin L. Silberman, Loc., Cit.
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Dalam pembelajaran kelompok perludi perhatikan tentang alokasi

waktu dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, karena seringkali

pembelajaran kelompok menggunakan waktu yang melebihi dari waktu

yang di alokasikan.

5. Urgensi Strategi Resume Kelompok

Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan defenisi ini maka ada

dua hal yang penting, yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana

tindakan termasuk pemanfaatan metode dan sumber daya yang ada, dan

strategi disusun untuk mencapai tujuan  tertentu. Hal ini menunjukkan

bahwa penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai

fasilitas dan sumber belajar, semuanya di arahkan untuk pencapaian tujuan

pembelajaran secara optimal dan maksimal.

6. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Resume Kelompok

Kelebihan dari strategi resume kelompok adalah menjadikan

interaksi dan keakraban antara siswa lebih baik, membiasakan anak didik

untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan

pendapatnya, dapat menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat

dipecahkan dengan berbagai jalan, cukup efektif untuk menumbuhkan

budaya kompetitif dikalangan siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk

tampil sebaik-baiknya secara individual dan memiliki keterlibatan

emosional untuk menjaga solidaritas keakraban kelompok ketika



22

menyampaikan hasil diskusi, dan kegiatan pembelajaran benar-benar

berpusat pada siswa sehingga dapat menemukan jawaban sendiri (inkuiri)

terhadap permasalahan yang didiskusikan. Guru hanya sebatas menjadi

fasilitator yang membantu siswa dalam menumbuhkembangkan potensi

siswa. Adapun kekurangan dari strategi resume kelompok ini adalah

membutuhkan lebih banyak waktu, kurang kesempatan untuk kontribusi

individu, siswa mudah melepaskan diri dari keterlibatan dan tidak

memperhatikan, dan membutuhkan sikap extra guru dalam mengawasi

kegiatan belajar mengajar.

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Strategi Resume

Kelompok

Setiap pembelajaran pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi

berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran tersebut. Adapun faktor-faktor

yang mempengaruhi penerapan strategi resume kelompok pada pada

pembelajaran Fiqih adalah:

a. Faktor Guru

Penerapan setiap metode atau strategi menuntut wawasan,

keterampilan dan pengalaman guru yang akan menerapkannya.

Seorang guru yang tidak memiliki wawasan, pengetahuan dan

keterampilan dalam menggunakan meetode atau strategi yang akan

digunakan lebih baik jangan menggunakannya, karena tidak akan

menghasilkan hasil yang baik.19

19Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran cet 2, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011, h. 201-202
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Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan,

menggerakkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang

bertumpu pada upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada

anak didik di sekolah. Bagaimanapun bagus dan idealnya suatu

strategi, tanpa ada guru strategi itu tidak mungkin bisa diaplikasikan

dengan baik, karena guru adalah komponen yang sangat menentukan

dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Keberhasilan

penerapan suatu strategi atau metode pembelajaran akan bergantung

pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik dan taktik

pembelajaran. Oleh karena itu, guru dalam proses pembelajaran

memegang peran yang sangat penting.20

b. Faktor Siswa

Siswa adalah individu yang memiliki latar belakang

keceerdasan, bakat, minat, hobi dan kecenderungan yang berbeda.

Demikian pula, perbedaan tingkat usia siswa menyebabkan terjadinya

perbedaan sikap kejiwaan. Latar belakang keadaan siswa yang

demikian itu harus dipertimbangkan dalam memilih metode atau

strategi pengajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, Omar Mohammad al-Toumiy al-

Syaibani mengatakan : “maka di antara kewajiban guru muslim adalah

bahwa ia memahami sepenuhnya kekuatan dan ciri-ciri bio psikologis,

yang bermakna sekumpulan kekuatan dan ciri-ciri jasmaniah dan

20Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2009, h. 197-199
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psikologis yang mempengaruhi tingkah laku pelajar pada proses

belajarnya. Seorang guru muslim wajib memelihara dan

mempertimbangkan berbagai ciri-ciri peserta didik tersebut dalam

kegiatan pengajaran untuk menjamin kejayaan dalam pekerjaannya21

termasuk dalam penerapan strategi pembelajaran tertentu.

c. Faktor Tujuan dan Bahan Pelajaran

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar

mengajar. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai-bagai

jenis dan fungsinya. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari yang

rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan instruksional atau tujuan

pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan

institusional dan tujuan pendidikan nasional.22

Sebagaimana diketahui bahwa setiap proses pendidikan atau

pengajaran menargetkan tujuan tertentu, seperti tujuan yanng bersifat

kognitif, afektif dan psikomotor. Perbedaan tujuan ini menghendaki

adanya perbedaan metode atau strategi yang digunakan. Demikian pula

bahan pelajaran yang akan diajarkan pun harus menjadi bahan

pertimbangan dalam memilih metode atau strategi. Islam memberikan

panduan dan arah tentang cara menggunakan metode atau strategi

dengan memperhatikan tujuan dan bahan pelajaran, yaitu berpadunya

21Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Op.Cit.,
h. 54-55

22 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Rineka
Citra, 2006, h. 80
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metode dan cara-cara dari segi tujuan dan alat, dengan jiwa ajaran dan

akhlak Islam yang mulia.23

d. Faktor Lingkungan

Perbedaan lingkungan harus pula menjadi pertimbangan dalam

menetapkan metode pengajaran. Lingkungan di rumah, sekolah,

masyarakat, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya berbeda-beda.

Hal ini menghendaki adanya perbedaan dalam menggunakan metode

pengajaran.

Dalam hal ini Al-Syaibani mengajukan saran: “seharusnya

dalam metode pengajarannya seia sekata dan bersesuaian dengan nilai-

nilai masyarakat, dan tradisi-tradisinya yang baik dan dengan tujuan-

tujuan, kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapannya, terhadap anggota-

anggotanya dan tuntutan kehidupan yang berjaya dalam masyarakat

tersebut. Begitu juga ia harus menjaga perubahan-perubahan yang

berlaku di dalamnya, dan ia sendiri harus berusaha mengadakan

perubahan yang baik, mengambil manfaat dari fasilitas dan peluaung-

peluang yang ada di masyarakat dan lingkungan pendidikan.

e. Faktor alat dan sumber belajar

Alat belajar dengan berbagaia macamnya dan juga bahan

belajar yang tersedia dengan berbagai macamnya,harus jadi

pertimbangan dalam menetapkan metode pengajaran. Hal ini perlu

dilakukan, karena setiap metode menghendaki alat dan sumber yang

23Abuddin Nata, Op.Cit., h. 199-200
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berbeda-beda. Alat dan sumber belajar untuk metode ceramah

misalnya, berbeda dengan alat dan sumber belajar untuk metode

simulasi, eksperimen, dan sebagainya.24

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini pernah dilakukan solikin jurusan matematika tahun 2009

dengan judul “ Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Group Resume

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs

Arrasyidin Ulu Pulau Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis pada Pokok

Bahasan Persamaan Linear Dua Variable” Perbedaannya adalah penelitian

terdahulu merupakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan hasil

belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Sedangkan penelitian ini

adalah eksperimen pada mata pelajaran Fiqih untuk mengetahui pengaruh

strategi ini terhadap siswa kelas VII MTs Negeri Ujung Tanjung Filial Bagan

Sinembah.

C. Konsep Operasional

1. Adapun langkah-langkah dari penerapan strategi pembelajaran aktif tipe

resume kelompok dilaksanakan dengan cara berikut :

a. Bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-6

anggota

b. Terangkan kepada siswa bahwa kelas mereka itu dipenuhi oleh

individu yang penuh bakat dan pengalaman

24Abuddin Nata, Loc. Cit.,h. 201
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c. Sarankan bahwa salah satu cara untuk dapat mengidentifikasikan dan

menunjukkan kelebihan yang di miliki kelas adalah dengan membuat

resume kelompok

d. Bagikan kepada setiap kelompok kertas karton dan spidol untuk

menuliskan resume mereka

e. Minta masing-masing kelompok untuk mempersentasikan resume

mereka.25

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi resume kelompok

a. Faktor guru

b. Faktor Siswa

c. Faktor Tujuan pembelajaran

d. Faktor lingkungan

e. Faktor Sarana atau fasilitas

25 Melvin L. Ssilberman, Loc., Cit.


