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A. Kerangka Teoretis  

1. Definisi Pembelajaran Active Learning 

Pembelajaran diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata ‘ajar” berarti 

petunjuk yang diberikan seseorang supaya diketahui (turuti) ditambah dengan awalan “pe” 

dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses , pembuatan, cara mengajar 

atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.1 Pembelajaran adalah membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua ara, megajar 

dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau 

siswa .2  Konsep pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi khusus atau mengahasilkan  respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran 

merupakan subjek khusus dari pendidikan.3 Lebih lanjut timbul pertanyaan, apakah yang 

menjadi belajar aktif? Agar belajar menjadi aktif, siswa harus mengerjakan banyak sekali 

tugas. Meraka harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan 

menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, 

bersemangat dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk mereka, 

bergairah leluasa dan berfikir keras. 

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan tersebut maka siswa belajar 

secara aktif. Karena dangan belajar aktif siswa ikut seacara langsung telibat dalam proses 

pembelajaran baik secara fisik maupun secara intelektual. Penjelasan senada diperkuat 

                                                
1 Hamzah B. Uno. Nurdin Mohamad. Belajar Dengan Pendakan PAILKEM. Jakarta: Bumi Aksara. 2011,  

hlm. 142 
2 Syaiful Sagala.  Konsep dan Makna Pembelajaran.  Bandung: Alfabeta. 2009,  hlm. 61 
3 Ibid  
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oleh pendapat yang dikemukakan oleh Hisyam Zaini bahwa belajar aktif itu sangat 

diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Ketika 

peserta didik pasif, atau hanya menerima dari pengajar, ada kecenderungan untuk cepat 

melupakan apa yang telah diberikan. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat tertentu untuk 

dapat mengikat informasi yang baru saja diterima dari guru. Belajar aktif adalah salah satu 

cara untuk mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak.4  

Hamzah B. Uno menjelaskan dalam bukunya PAILKEM ada beberapa ciri-ciri 

pembelajaran aktif sebagai berikut:  

a. Pebelajaran berpusat pada siswa 
b. Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata 
c. Pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi 
d. Pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda 
e. Pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multiarah 
f. Pembelajaran menggunakan lingkungan atau media sebagai sumber belajar 
g. Penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar 
h. Guru memantau kegiatan belajar siswa 
i. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja anak.5 

 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri pembelajaran 

aktif yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, menceritakan hal yang nyata tentang 

pelajaran, mendorong siswa berpikir tinggi, memperhatikan perbedaan kemampuan 

masing-masing individu siswa kemudian adanya interak siswa dalam pembelajaran yang 

multi arah dan lain sebagainya seperti pada penjelasan di atas. 

2. Pembelajaran Argumen dan Argumen Tandingan 

Pembelajaran Argumen dan Argumen Tandingan adalah merupakan salah satu cara 

yang sangat bagus untuk menstimulir diskusi dan mendapatkan pemahaman lebih 

mendalam tentang persoalan kompleks. Formatnya serupa dengan sebuah debat, namum 
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tidak begitu formal dan berlangsung lebih cepat.6 Adapun langkah-langkah dalam 

pembelajaran ini yaitu: 

a. Pilihlah dua masalah yang memiliki dua sisi atau lebih. 
b. Bagilah kelas menjadi sejumlah kelompok sesuai dengan jumlah pendapat 

yang telah anda nyatakan.  
c. Perintah tiap kelompok untuk mengemukakan argumen yang mendukung 

pihaknya. 
d. Doronglah mereka untuk bekerja dengan rekan sebangku atau dalam gugusan 

kelompok kecil 
e. Jelaskan bahwa siswa mana saja bisa memulai.  
f. Setelah seorang siswa memiliki kesempatan untuk mengajukan satu argumen 

yang mendukung pendapatnya. 
g. Beri kesempatan untuk munculnya argumen lain atau argumen yang 

berseberangan dari kelompok tim.  
h. Lanjutkan diskusi. 
i. Lakukan prosesnya dengan cepat 
j. Akhiri kegiatan ini dengan membandingkan persoalan menurut pandangan 

anda sebagai guru.  
k. Beri kesempatan dilanjutkannya diskusi lanjutan.7 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara operasional langkah-

langkah penerapan pembelajaran active learning tipe argumen dan argumen tandingan 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1) Guru memilih dua masalah yang memiliki dua sisi atau lebih. 

2) Guru membagi kelas menjadi sejumlah kelompok sesuai dengan jumlah 

pendapat yang telah anda nyatakan.  

3) Guru meminta tiap kelompok untuk mengemukakan argumen yang mendukung 

pihaknya. 

4) Guru mendorong siswa untuk bekerja dengan rekan sebangku atau dalam 

gugusan kelompok kecil 

5) Guru menjelaskan bahwa siswa mana saja bisa memulai.  

6) Guru meminta siswa untuk mengajukan argument tentang materi pelajaran 
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7) Guru memberikan kesempatan untuk munculnya argumen lain atau argumen 

yang berseberangan.  

8) Guru dan siswa melanjutkan dengan diskusi. 

9) Guru dengan siswa melakukan prosesnya diskusi cepat 

10) Guru membandingkan membandingkan persoalan yang dibahas menurut 

pandangannya.  

11) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan diskusi tentang 

pendapat yang lain.  

 
 
 
 

3. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran active learning tipe Argumen dan 
Argumen Tandingan 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan trategi 

pembelajaran active learning tipe argumen dan argumen tandingan di antaranya: 

a. Adanya kerjasama yang bersifat positif antara siswa dalam proses pembelajaran 

b. Menciptakan interaksi yang multi arah dalam proses pembelajaran karena siswa 

diberikan kesempatan argument dan mempertahankan argument yang 

dikemukakannya 

Adapun kekurangan strategi pembelajaran argumen dan argumen tandingan 

berdasarkan penjelasan di atas yaitu: 

1) Adanya ketergantungan yang negatif antara siswa karena siswa yang kurang 

memiliki kemampuan mengharapkan siswa yang lebih mampu. 

2) Strategi pembelajaran ini hanya efektif diterapkan pada kelas-kelas tinggi 

seperti kelas IV, V dan kelas VI 



3) Membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang lebih mendalam oleh guru 

dan siswa agar pelaksanaannya lebih maksimal.8 

 
4. Motivasi Belajar 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya perasaan (feeling) dan didahului dengan adanya tanggapan terhadap adanya 

tujuan.9 Lebih lanjut Martin Handoko mengartikan motivasi itu sebagai suatu tenaga atau 

faktor yang terdapat dalam diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan, dan 

mengorganisasikan tingkah lakunya.10 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi dan 

belajar merupakan dua hal yang yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan 

tingkah laku secara relatif permanen secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau 

penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat 

timbul karena intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan 

belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif,  dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi harus 

diingat, kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang 

berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. Dengan 

demikian dapat disimpulkan pada hakikatnya motivasi belajar adalah dorongan internal 

dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Motivasi merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam pembelajaran 

dan merupakan sesuatu yang sulit diukur. Kemauan untuk belajar merupakan hasil dari 

                                                
8 Kunandar. Guru Profesional. Jakarta: Rajawali Press. 2010, hlm. 56  
9 Handoko. Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku. Yogyakarta: Kanisius. 200, hlm. 9  
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berbagai faktor, yaitu kepribadian, kebiasaan, serta karakteristik belajar siswa. Di dalam 

kelas akan ditemukan adanya reaksi siswa yang berbeda terhadap tugas dan materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Ada sebagian siswa yang langsung tertarik yang 

menyenangi topik-topik pelajaran yang baru yang kita perkenalkan kepadanya, adapula 

sebagian siswa yang menerima dengan perasaan jengkel ataupun pasrah dan ada lagi yang 

benar-benar menolak untuk belajar. Terjadinya perbedaan reaksi ataupun Aktivitas dalam 

belajar seperti yang digambarkan di atas, dapat dijelaskan melalui pembahasan tentang 

perbedaan motivasi. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, dengan kata lain 

hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Karena motivasi dapat berfungsi 

sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan usaha karena 

adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang 

baik.11 Sejalan dengan ini peneliti berpendapat bahwa motivasi belajar merupakan 

kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri 

siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi, atau tidak adanya motivasi belajar akan 

melemahkan kegiatan belajar. Selanjutnya mutu hasil belajar akan menjadi rendah, oleh 

karena itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus menerus. Agar siswa 

memiliki motivasi belajar yang kuat, pada tempatnya diciptakan suasana belajar yang 

menggembirakan. Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya motivasi dalam belajar 

baik bagi guru maupun siswa hal ini berguna untuk :  

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil belajar, contohnya, 
setelah seorang siswa membaca suatu bab materi pelajaran akan lebih mampu 
menangkap isi materi pelajaran dibandingkan siswa yang tidak membaca buku, 
sehingga mendorong siswa yang lain untuk membaca buku sebelum materi pelajaran 
diberikan oleh guru. 

b. Menginformasikan kekuatan usaha belajar siswa, contohnya ; seperti siswa yang 
sudah membaca buku terlebih dahulu akan lebih mampu menangkap isi 
pelajaran dibandingkan dengan siswa yang tidak membaca buku terlebih dahulu. 
Hal ini berarti bahwa siswa yang sudah terlebih dahulu membaca buku 
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mempunyai kemampuan atau usaha dalam belajar dibanding siswa yang tidak 
membaca buku terlebih dahulu. 

c. Mengarahkan kegiatan belajar siswa, contoh siswa yang terbukti memperoleh 
nilai yang tidak memuaskan karena selalu bersenda gurau atau bermain pada 
saat belajar akan mengubah prilaku jika ia menginginkan nilai yang baik. 

d. Membesarkan semangat belajar siswa, contohnya siswa yang menyadari bahwa 
ia telah menghabiskan dana yang sangat besar, sementara adiknya masih banyak 
yang harus dibiayai, maka ia akan berusaha agar cepat lulus. 

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Siswa 
yang memahami bahwa orang yang tidak berpendidikan akan memperoleh 
pekerjaan dengan gaji yang rendah, sedangkan orang yang berpendidikan akan 
mudah memperoleh pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak, akan 
berusaha untuk memperoleh nilai yang baik sehingga dapat menyelesaikan 
sekolah tepat pada waktunya.12 

 
Pendapat senada juga mengemukakan oleh Oemar Hamalik tentang fungsi motivasi 

berfungsi sebagai berikut: 

1) Mendorong timbulnya kelakukan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka 
tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar/bekerja. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 
kepencapaian tujuan yang diinginkan 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. 
Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 
pekerjaan.13  

 
Jika dianalisa beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi motivasi dalam belajar, 

maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berfungsi sebagai penggerak, pengarah dan 

penyeleksi pebuatan atau tingkah laku yang akan dikerjakan oleh seseorang untuk 

mencapai tujuan yang dinginkannya.  

 
5. Faktor-faktor yang Mempengarui Motivasi Belajar 

Perbuatan atau prilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di dalam dirinya, dan 

lingkungan. Sesungguhnya faktor pribadi dan faktor lingkungan sering berbaur, sehingga 

sulit menentukan apakah sesuatu benar-benar faktor pribadi, misalnya kebutuhan 

berafiliasi merupakan kebutuhan pribadi. Jika dilacak terus, tidaklah mungkin bahwa 

kebutuhan berafiliasi justru sebagai hasil dari interaksi individu yang bersangkutan dengan 
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lingkungan, dalam hal ini interaksi dengan orang lain. Pada dasarnya motif individu 

muncul dalam tindakan individu setelah “dibentuk” oleh pengaruh lingkungan. Oleh sebab 

itu motif individu untuk melakukan sesuatu, misalnya motif untuk belajar dengan baik, 

dapat dikembangkan, diperbaiki atau diubah melalui belajar dan latihan, dengan perkataan 

lain, melali pengaruh lingkugan.14 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara garis besar dapat dijelaskan faktor 

yang mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar terbagi atas dua yaitu faktor dari dalam 

diri siswa dan faktor dari luar. Hal ini diperkuat pendapat yang dikemukakan oleh Oemah 

Hamalik bahwa yang faktor motivasi belajar siswa yaitu   faktor intrinsik, adalah motivasi 

yang murni yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang 

sesungguhnya. Dalam hal belajar motivasi ini seperti perasaan menyenangi materi dan 

kebutuhan terhadap materi tersebut. Kemudian faktor ekstrinsik, adalah motivasi yang 

timbul berkat dorongan dari luar diri seseorang, seperti pujian, hadiah, peraturan dan tata 

tertib, suri tauladan orang tua, guru dan sebagainya.15  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa secara umum terbagi dua yaitu faktor intern yaitu 

faktor dari diri sendiri, kemudian faktor ekstern yaitu faktor dari luar diri siswa. 

 
6. Komponen-komponen Motivasi 

Motivasi memiliki dua komponen, yakni komponen dalam (inner component), dan 

komponen luar (outer component). Komponen dalam adalah perubahan dalam diri 

seseorang, keadaan merasa tidak puas dan ketegangan psikologis.16 Lebih lanjut Slameto 

menjelaskan bahwa perasaan tidak puas adalah merupakan kebutuhan kepastian keadaan 

dan lingkungan yang dapat diramalkan, ketidak pastian dan sebagainya. Sedangkan 
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ketegangan psikologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia.17 

Kemudian komponen luar (outer component) ialah apa yang diinginkan seseorang, tujuan 

yang menjadi arah kelakuannya. Jadi, komponen dalam adalah kebutuhan-kebutuhan yang 

ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai. 

 
 
 
7. Cara Meningkatkan Motivasi Belajar 

Wina Sanjaya menjelaskan  usaha yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa sebagai berikut : 

a. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa 
paham kearah mana ia ingin dibawa.  

b. Membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar, manakala 
mereka memiliki minat untuk belajar.  

c. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. siswa hanya mungkin 
dapat belajar dengan baik manakala ada dalam suasana yang menyenangkan 
mereka aman dan bebas dari rasa takut.  

d. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Motivasi akan 
tumbuh manakala siswa merasa dihargai. Memberikan pujian yang wajar 
merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan 
penghargaan.  

e. Berikan penilaian, banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai 
bagus. Untuk itu mereka belajar dengan giat. Bagi sebahagian siswa nilai dapat 
menjadi motivasi yang kuat.  

f. Berikanlah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Siswa butuh penghargaan. 
Penghargaan bisa dilakukan dengan memberikan komentar yang positif.  

g. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Persaingan atau kompetisi yang sehat dapat 
memberikan pengaruh yang baik untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. 
18 

 
8. Ciri-ciri Siswa Termotivasi dalam Belajar 

Berdasarkan dari beberapa penjelasan teori di atas, dapat diartikan bahwa siswa 

yang dikata termotivasi dalam belajar adalah siswa yang memiliki dorongan untuk belajar, 

memiliki sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki pelajaran lebih luas serta memiliki sikap 
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yang kreatif dalam belajar. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Sardiman bahwa siswa yang memiliki motivasi adalah sebagai berikut : 

a. Adanya hasrat dan keinginan dalam belajar untuk berhasil 
b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
c. adanya harapan dan cita-cita masa depan 
d. adanya penghargaan dalam belajar 
e. adanya keinginan yang menarik dalam belajar  
f. Adanya lingkungan yang kondusif dalam belajar sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik.19 
 

Penjelasan senada juga dikemukakan oleh Sardiman yaitu: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama, 
tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 
3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 
4) Lebih senang bekerja sendiri 
5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 
6) Dapat mempertahankan pendapatnya 
7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya 
8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.20 

 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka secara oprasional dapat 

disimpulkan indikator motivasi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a) Siswa belajar dengan tekun 

b) Siswa belajar dengan ulet dan tidak berputus asa 

c) Siswa belajar dengan penuh gairah dan keingintahuan yang tinggi 

d) Siswa belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain 

e) Siswa tidak cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin 

f) Siswa mampu mempertahankan pendapatnya 

g) Siswa membuat kesimpulan dari pelajaran yang telah dipelajari 

h) Siswa mencari dan memecahkan masalah-masalah pelajaran yang belum 

dipahami 
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9. Hubungan Strategi Pembelajaran Active Learning Tipe Argumen Dan Argumen 
Tandingan dengan Motivasi Belajar Siswa  
 

Motivasi merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam pembelajaran 

dan merupakan sesuatu yang sulit diukur. Kemauan untuk belajar merupakan hasil dari 

berbagai faktor, yaitu kepribadian, kebiasaan, serta karakteristik belajar siswa. Di dalam 

kelas akan ditemukan adanya reaksi siswa yang berbeda terhadap tugas dan materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru.  

Ada sebagian siswa yang langsung tertarik yang menyenangi topik-topik 

pelajaran yang baru yang kita perkenalkan kepadanya, adapula sebagian siswa yang 

menerima dengan perasaan jengkel ataupun pasrah dan ada lagi yang benar-benar menolak 

untuk belajar. Hal ini disebabkan karena secara garis besar dapat dijelaskan faktor yang 

mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar terbagi atas dua yaitu faktor dari dalam diri 

siswa dan faktor dari luar. Hal ini diperkuat pendapat yang dikemukakan oleh Oemah 

Hamalik bahwa yang faktor motivasi belajar siswa yaitu  faktor intrinsik, adalah motivasi 

yang murni yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang 

sesungguhnya. Dalam hal belajar motivasi ini seperti perasaan menyenangi materi dan 

kebutuhan terhadap materi tersebut. Kemudian faktor ekstrinsik, adalah motivasi yang 

timbul berkat dorongan dari luar diri seseorang, seperti pujian, hadiah, peraturan dan tata 

tertib, suri tauladan orang tua, guru dan sebagainya.21  

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa guru merupakan faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dalam menyampaikan 

materi pelajaran apabila strategi yang digunakan oleh guru kurang menarik siswa akan 

cendrung kurang perhatian, akan tetapi apabila strategi yang digunakan menarik yaitu 
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strategi pembelajaran active learning tipe argumen dan argumen tandingan siswa akan 

tertarik dan memperhatikan kegiatan pembelajaran. 

 
B. Kerangka Berfikir 

Strategi pembelajaran active learning tipe argumen dan argumen tandingan adalah 

strategi pembelajaran aktif yang dalam pelaksanaannya siswa dibentuk menjadi beberapa 

kelompok. Dalam pelaksaannya siswa dibagi atas beberapa kelompok untuk bekerja sama, 

kemudian setiap kelompok memberikan argumen dan argumen tandingan. Dengan demikian 

semua siswa memiliki kesempan untuk mengemukakan pendapatnya tentang materi pelajaran 

tanpat harus takut salah, karena argument yang dikemukakan merupakan hasil diskusi 

bersama.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran 

adanya kerja sama yang aktif antara sesama siswa, dangan demikian dapat disimpulkan 

bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran active learning tipe argumen dan argumen tandingan 

dapat meningkatan motivasi belajar siswa karena bekerja secara bersama. 

 
C. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang peneliti baca, baik pada pustaka fakultas 

Tarbiyah maupun pustaka Universitas, peneliti menemui karya ilmiah yang relevan dengan 

penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susanti pada tahun 

2009 dengan judul penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqh  kelas IX di MTs Al-Islam 

Rumbio.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara 

penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti adalah sama-

sama pembelajaran kelompok, dan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran membandingkan 



pendapat tiap kelompok. Kemudian dalam pelaksanaannya tiap kelompok mengemukakan 

pendapat kelompoknya yang akan dibandingkan atau ditandingkan dengan pendapat 

kelompok lain.  

Sedangkan perbedaannya yaitu Susanti melakukan peneitian pada siswa kelas MTs, 

sedangkan peneliti melakukannya pada siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah pada pelajaran 

Akidah Akhlak. Adapun hasil penelitian Susanti yaitu secara signifikan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe tim turnamen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

siswa.22 

 
D. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

a. Aktivitas Guru 

1) Guru memilih dua masalah yang memiliki dua sisi atau lebih. 

2) Guru membagi kelas menjadi sejumlah kelompok sesuai dengan jumlah pendapat 

yang telah anda nyatakan.  

3) Guru meminta tiap kelompok untuk mengemukakan argumen yang mendukung 

pihaknya. 

4) Guru mendorong siswa untuk bekerja dengan rekan sebangku atau dalam gugusan 

kelompok kecil 

5) Guru menjelaskan bahwa siswa mana saja bisa memulai.  

6) Guru meminta siswa untuk mengajukan argument tentang materi pelajaran 

7) Guru memberikan kesempatan untuk munculnya argumen lain atau argumen yang 

berseberangan.  

8) Guru melanjutkan dengan diskusi. 

                                                
22 Susanti. Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif tipe Tim Turnamen dan Pengaruhnya Terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqh  Kelas IX di MTs Al-Islam Rumbio. Pekanbaru: Skripsi UIN 
Suska Riau. 2009 



9) Guru dengan siswa melakukan prosesnya diskusi cepat 

10) Guru membandingkan membandingkan persoalan yang dibahas menurut 

pandangannya.  

11) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan diskusi tentang 

pendapat yang lain.  

b. Aktivitas Siswa 

1) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang dua masalah yang memiliki dua sisi 

atau lebih. 

2) Siswa duduk berdasarkan kelompok masing-masing  

3) Siswa mengemukakan argumen yang mendukung pihaknya. 

4) Siswa bekerja dengan rekan sekelompoknya  

5) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang siapa saja bisa memulai mengajukan 

argumennya.  

6) Siswa mengajukan argument tentang materi pelajaran 

7) Siswa mengemukakan argumen lain atau argumen yang berseberangan.  

8) Siswa melakukan diskusi panel  

9) Siswa dengan guru melakukan prosesnya diskusi cepat 

10) Siswa mendengarkan penjelasan gur yang membandingkan persoalan yang dibahas 

menurut pandangannya.  

11) Siswa melanjutkan diskusi tentang pendapat yang lain. 

2. Indikator Hasil 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila motivasi belajar siswa mencapai 75%23. 

Adapun indikator motivasi belajar siswa dalam penelitian ini yaitu :  

a. Siswa belajar dengan tekun 
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b. Siswa belajar denga ulet dan tidak berputus asa 

c. Belajar dengan penuh gairah dan keingin tahuan yang tinggi 

d. Siswa belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain 

e. Siswa tidak cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin 

f. Siswa mampu mempertahankan pendapatnya 

g. Siswa membuat kesimpulan dari pelajaran yang telah dipelajari 

h. Siswa mencari dan memecahkan masalah-masalah pelajaran yang belum dipahami 

 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka teoretis di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini bahwa: 

Penerapan Strategi Pembelajaran Active Learning Tipe Argumen dan Argumen Tandingan 

dapat Meningkatkan Motivasi Belajar Akidah Akhlak pada Materi Kalimat Tayyibah Siswa 

Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpang Kubu Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




