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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang Strategi Pembelajaran

1. Pengertian Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem

pembelajaran. Strategi pembelajaran terkait dengan bagaimana materi

disiapkan, metode apa yang terbaik untuk menyampaikan materi pembelajaran

tersebut, dan bagaimana bentuk evaluasi yang tepat digunakan untuk

mendapatkan umpan balik pembelajaran.1

J. R. David (dalam Wina Sanjaya) mengatakan bahwa dalam dunia

pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities

designed to achieves a particular educational goal. Jadi, strategi

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.2

Menurut Joni yang dikutip oleh Farida Rahim mengatakan bahwa

strategi adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang

dimiliki dan/atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Pengupayaan pencapaian tujuan akhir digunakan sebagai acuan di

1 Darmasyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2010), hlm. 17.

2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:
Kencana, 2007), hlm. 126.
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dalam menata kekuatan serta menutup kelemahan yang kemudian

diterjemahkan menjadi program kegiatan merupakan pemikiran strategis.3

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, strategi bermakna rencana yang

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Di dalam

pembelajaran guru harus memiliki strategi agar siswa dapat mencapai tujuan

pembelajaran dengan baik. Salah satu unsur dalam strategi pembelajaran

adalah menguasai teknik-teknik penyajian atau metode mengajar. Bila

seseorang akan membimbing murid dalam belajar, maka perlu mengenal dan

menguasai teknik penyajian. Selain itu, juga perlu memahami karakteristik

setiap teknik penyajian.4

Strategi pembelajaran merupakan cara pengorganisasian isi pelajaran,

penyampaian pelajaran dan pengelolaan kegiatan belajar dengan

menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat dilakukan guru untuk

mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.

Pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan pembelajaran diarahkan

pada berbagai komponen yang disebut sistem pembelajaran.5

Senada dengan pengertian di atas, Kemp (dalam Wina Sanjaya)

menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran

yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai

3 Farida Rahim, Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2007), hlm. 36.

4 Puji Santoso dkk, Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD (Jakarta: Universitas
Terbuka, 2008), hlm. 1.15.

5 Darmasyah, Loc. Cit
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secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat Kemp (dalam Wina

Sanjaya), Dick dan 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.6 Degeng (dalam Made Wena) mengatakan bahwa strategi pembelajaran

merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang

berbeda di bawah kondisi yang berbeda.7

Menurut Syaiful Bahri, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai

pola-pola umum kegiatan guru dan siswa dalam perwujudan kegiatan belajar-

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Oleh karena itu,  dapat

dikemukakan empat strategi dasar dalam proses belajar-mengajar yaitu

sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan

tingkah laku dan kepribadian siswa sebagaimana yang diharapkan

b. Memilih sistem pendekatan belajar-mengajar berdasarkan aspirasi dan

pandangan hidup masyarakat

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar

yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan

oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya

6 Wina Sanjaya, Loc. Cit
7 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta: PT. Bumi Aksara,

2009), hlm. 5.
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d. Menetapkan norma-norma dan batas keberhasilan atau kriteria serta standar

keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan

dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem intruksional yang

bersangkutan secara keseluruhan.8

Berdasarkan penjelasan tentang strategi pembelajaran yang telah

dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu

kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses

pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan komponen yang sangat

penting  agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan

baik.

2. Strategi Perkumpulan Pengetahuan

Sopan & Adams dalam Silver mengatakan bahwa diskusi merupakan

komponen esensial dalam  setiap proses pembelajaran yang saksama. Dialog

dan percakapan adalah dasar terbentuknya gagasan yang serius dan para

pembelajar dalam proses pembelajaran yang kaya diskusi menikmati manfaat-

manfaat yang tidak terbantahkan, pemahaman yang lebih mendalam,

peningkatan kemampuan yang menangani konten kompleks dan rumit,

peningkatan keterampilan resolusi konflik, dan pada umumnya suatu hasrat

belajar yang lebih besar.

8 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.
5-6.
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Penelitian ini juga memberitahukan bahwa diskusi yang efektif dicirikan

dengan tiga kriteria esensial:

a. Level-level partisipasi yang tinggi

b. Taraf fokus yang tinggi

c. Pemikiran tingkat tinggi9

Perkumpulan pengetahuan menyediakan kepada para guru sebuah

rangka pendesainan dan pelaksanaan diskusi yang secara konsisten memenuhi

kriteria-kriteria tersebut. Rangka ini bertumpu pada seperangkat teknik, atau

“langkah-langkah” yang dapat digunakan oleh para guru saat berlangsungnya

setiap diskusi untuk meningkatkan level partisipasi, fokus dan pemikiran.10

Untuk membentuk diskusi, guru hendaklah menggunakan Q- SPACE

agar diskusi dapat berlangsung efektif. Q- SPACE merupakan singkatan dari:

a. Mengajukan pertanyaan (Question)

b. Waktu diam dan menunggu (Silence and Wait Time)

c. Menyelidiki (Probing)

d. Menerima (Accepting)

e. Mengklarifikasi dan mengoreksi (Clarifying and Correcting)

f. Mengelaborasi (Elaborating)

Setelah pertanyaan diajukan, para siswa membutuhkan tiga hingga lima

detik waktu menunggu untuk memproses sebuah pertanyaan. Gunakan

9 Silver, Op. Cit., hlm. 231.
10 Ibid
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pertanyaan-pertanyaan penyelidikan yang meminta para siswa mendukung

jawaban mereka lebih jauh untuk meningkatkan rasa adanya tantangan dalam

diskusi, untuk membuat para siswa tetap siap dan waspada, serta untuk

menyediakan latihan dan bimbingan terkait keterampilan menemukan bukti.

Gunakan penerimaan untuk meningkatkan kuantitas dan keragaman jawaban

para siswa, untuk membantu para siswa merasa lebih nyaman perihal berbagi,

serta untuk membangun sekumpulan respons yang dapat digunakan untuk

direfleksikan. Gunakan klarifikasi dan koreksi secara bijaksana untuk

meningkatkan respons para murid. Yang terakhir, gunakan elaborasi untuk

mendorong para siswa memperhalus ide-ide mereka dan membuat generalisasi-

generalisasi yang menyatukan berbagai ide yang telah dimunculkan saat

berlangsungnya diskusi.11

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa strategi

perkumpulan pengetahuan merupakan strategi yang bertumpu pada seperangkat

teknik atau langkah-langkah yang digunakan oleh guru pada saat berlangsungnya

suatu diskusi. Agar siswa bisa mengungkapkan ide-ide mereka dan membagi

pengetahuan kepada teman-temannya, sehingga siswa mendapatkan banyak

pengetahuan dari bermacam-macam ide yang telah mereka kemukakan.

Secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan dalam strategi

perkumpulan pengetahuan adalah :

11 Ibid., hlm. 233-234
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a. Menghidupkan diskusi dengan mengajukan sebuah pertanyaan terbuka yang

memancing minat para siswa terhadap materi ini.

b. Memberikan kepada siswa waktu untuk berhenti dan memikirkan pertanyaan

tersebut.

c. Mempertajam fokus diskusi dengan mengajukan sebuah pertanyaan pemfokus

yang menyoroti topik atau tema pokok dari diskusi.

d. Meminta para siswa membangkitkan respons-respons mereka dengan secara

cepat mencatat respons-respons awal mereka, lalu berbagi dan

membandingkan respons-respons mereka dalam kelompok-kelompok kecil.

e. Melibatkan seluruh siswa di kelas dalam diskusi ini. Mendorong para siswa

berbagi ide-ide mereka, menanggapi bantuan/ dorongan dan pertanyaan dari

guru atau siswa lainnya, memperhalus ide-ide mereka, dan mengevaluasi

kedalaman dari pemahaman mereka.

f. Saat berlangsungnya diskusi ini, menggunakan berbagai teknik penghargaan

untuk memaksimalkan partisipasi dan menggunakan Q-SPACE untuk

membentuk diskusi ini.

g. Mencatat respons-respons para siswa, dan merangkum konten penting

bersama para siswa.

h. Mengizinkan para siswa merefleksikan diskusi dan partisipasi diri mereka

sendiri.
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i. Menyintesis pembelajaran para siswa dengan sebuah tugas yang meminta

mereka mengaplikasikan apa yang mereka pelajari saat berlangsungnya

diskusi ini.12

Beberapa keunggulan yang diperoleh melalui strategi perkumpulan

pengetahuan ini adalah:

a. Salah satu keterampilan yang paling berguna yang dapat dipelajari oleh para

siswa adalah cara mendengarkan, mengintegrasikan informasi, dan

menanggapi berbagai ide, yang kemudian mereka gunakan untuk merumuskan

ide-ide dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri

b. Dengan terlibat dalam dialog yang terinformasikan dan dengan bertukar ide

dengan orang lain, para siswa mempelajari keterampilan sosial, akademis, dan

vokasional.

c. Strategi perkumpulan pengetahuan lebih cenderung mengarahkan para siswa

menuju wawasan-wawasan baru.13

Sekalipun demikian, setiap strategi pembelajaran tidak terlepas dari

kelemahan-kelemahan, begitu juga dengan strategi perkumpulan pengetahuan.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada strategi perkumpulan pengetahuan

antara lain:

a. Kemungkinan tidak semua siswa yang ikut berpartisipasi untuk

mengemukakan ide-ide mereka

12 Ibid., hlm. 234.
13 Ibid., hlm. 227



19

b. Sulit menduga hasil yang akan dicapai, karena waktu yang dipergunakan

dalam strategi perkumpulan pengetahuan cukup panjang.

B. Tinjauan tentang Minat Belajar Siswa

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan

manusia sehari-hari. Karena telah sangat dikenal mengenai belajar ini, seakan-

akan orang telah mengetahui dengan sendirinya apakah yang dimaksud

dengan belajar itu. Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam

kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya

pikir dan kemampuan-kemampuan yang lain.14

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut dapat dikemukakan beberapa hal

mengenai belajar sebagai berikut:

a. Belajar merupakan suatu proses, yang mengakibatkan adanya perubahan

perilaku (change in behavior or performance). Ini berarti sehabis belajar

individu mengalami perubahan dalam perilakunya.

b. Perubahan perilaku itu dapat aktual, yaitu yang tampak, tetapi juga dapat

bersifat potensial, yang tidak tampak pada saat itu, tetapi akan tampak

dilain kesempatan.

14 Widi Aprilia, Pengertian Belajar, (Online), (tersedia di
http://widhiieaprilia.blogspot.com/p/blog-page_16.html, 2012), Diunduh tanggal 23 Juni 2014
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c. Perubahan yang disebabkan karena belajar itu bersifat relative permanen,

yang berarti perubahan itu akan bertahan dalam waktu yang relative lama.

d. Perubahan perilaku-perilaku baik yang aktual maupun yang potensial yang

merupakan hasil belajar, merupakan perubahan yang melalui pengalaman

atau latihan.15

Morgan dalam Ngalim Purwanto mengatakan bahwa belajar adalah

setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai

suatu hasil dari latihan atau pengalaman.16 Senada dengan itu, Arif S.

Sadiman, dkk juga mengatakan bahwa secara umum belajar boleh dikatakan

juga sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya,

yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep, ataupun teori. Oleh karena itu,

dapat dikatakan terjadi proses belajar apabila seseorang menunjukkan tingkah

laku yang berbeda.17

Berdasarkan pengertian-pengertian belajar yang telah dijelaskan para

ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses

perubahan tingkah laku seorang individu akibat adanya suatu latihan,

pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan yang dimaksud

adalah perubahan dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku baik.

Perubahan tersebut meliputi proses kognitif, afektif dan psikomotor.

15 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 166-168
16 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 84
17 Arif S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 23
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2. Pengertian Minat Belajar

Dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan istilah “minat” untuk

menyatakan keinginan, kegairahan, kecendrungan hati yang tinggi terhadap

sesuatu hal atau menyangkut rasa senang terhadap suatu objek. Secara

sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Reber yang dikutip oleh

Muhibbin Syah mengatakan bahwa minat tidak termasuk istilah populer

dalam Psikologi karena kebergantungannya yang banyak pada faktor-faktor

internal lainnya seperti: pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan

kebutuhan. Namun terlepas dari masalah populer atau tidak, minat seperti

yang dipahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat mempengaruhi

kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu.18

Crow and Crow (dalam Djaali) mengatakan bahwa minat berhubungan

dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau

berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh

kegiatan itu sendiri. Jadi, minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya,

dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat

tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.19

18 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.
133-134.

19 Djaali, Loc. Cit
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Menurut Dalyono, minat belajar dapat timbul karena adanya daya tarik

dari luar dan juga datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu

merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai/ memproleh benda atau

tujuan yang diminati itu. Timbulnya minat belajar disebabkan oleh beberapa

hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau

memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin senang dan bahagia. Minat

belajar yang besar cenderung akan menghasilkan prestasi yang tinggi,

sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang

rendah.20

Adapun ciri-ciri peserta didik yang memiliki minat dalam melakukan

aktivitas belajar menurut Abdul Hadis antara lain:

a. Peserta didik menunjukkan gairah yang tinggi dalam melakukan aktivitas

belajar

b. Tekun dan ulet dalam melakukan aktivitas belajar sekalipun dalam waktu

yang lama

c. Aktif, kreatif, dan produktif dalam melaksanakan aktivitas

d. Menyelesaikan tugas-tugas belajar

e. Tidak mengenal lelah apalagi bosan dalam belajar

f. Senang dan asik dalam belajar, dan aktivitas belajar dianggap sebagai hobi

dan bagian dari hidup.21

20 Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 56.
21 Abdul Hadis, Psikologi Dalam Pendidikan, Alfabeta: 2010, hlm. 44
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Sebaliknya siswa yang tidak memiliki minat, akan menunjukkan sikap

dan perilaku sebagai berikut:

a. Acuh tak acuh dalam belajar

b. Aktivitas belajar dianggap sebagai suatu beban

c. Cepat lelah dan bosan dalam belajar22

Zalyana mengatakan bahwa minat mempengaruhi proses dan hasil

belajar anak didik, karena itu guru berkewajiban untuk menumbuhkan minat

belajar siswanya. Guru di sekolah termasuk guru yang mengajarkan bahasa

asing, Arab dan Inggris misalnya, dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memahami kebutuhan anak didik dan berupaya melayani kebutuhan

mereka.

b. Jangan memaksakan anak didik tunduk pada kemauan guru.

c. Memberikan informasi pada anak didik menganai hubungan antara suatu

bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu.

d. Menjelaskan kegunaan materi pelajaran untuk masa yang akan datang,

misalnya seorang yang pandai berbahasa Arab, ia akan bisa melanjutkan

studike negara Arab.

e. Menghubungkan materi pelajaran dengan peristiwa yang kontekstual.23

22 Ibid
23 Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab (Pekanbaru: AL- MUJTAHADA

PRESS, 2010), hlm. 196-197.
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Senada dengan pendapat Zalyana, Frymeir (dalam Farida Rahim)

mengidentifikasi tujuh faktor yang memengaruhi perkembangan minat anak.

Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:

a. Pengalaman sebelumnya; siswa tidak akan mengembangkan minatnya

terhadap sesuatu jika mereka belum pernah mengalaminya.

b. Konsepsinya tentang diri; siswa akan menolak informasi yang dirasa

mengancamnya, sebaliknya siswa akan menerima jika informasi itu

dipandang berguna dan membantu meningkatkan dirinya.

c. Nilai-nilai; minat siswa timbul jika sebuah mata pelajaran disajikan oleh

orang yang berwibawa.

d. Mata plajaran yang bermakna; informasi yang mudah dipahami oleh anak

akan menarik minat mereka.

e. Tingkat keterlibatan tekanan; jika siswa merasa dirinya mempunyai

beberapa tingkat pilihan dan kurang tekanan, minat membaca mereka

mungkin akan lebih tinggi.

f. Kompleksitasan materi pelajaran; siswa yang lebih mampu secara

intelektual dan fleksibel secara psikologis lebih tertarik kepada hal yang

lebih kompleks.24

Menurut Sardiman, minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi

apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya

24 Farida Rahim, Loc. Cit
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sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan

membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan

dengan kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan

kecenderungan jiwa seseorang kepada seseorang (biasanya disertai dengan

perasaan senang), karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu.

Bernard dalam Sardiman mengatakan bahwa minat timbul tidak secara

tiba-tiba/ spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman,

kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. Jadi, jelas bahwa soal minat akan

selalu berkaitan dengan soal kebutuhan atau keinginan. Oleh karena itu, yang

penting bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu selalu butuh

dan ingin terus belajar.25

Menurut Slameto, minat belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Diantaranya:

1. Faktor internal siswa yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa

sendiri. Faktor internal siswa meliputi dua aspek yaitu aspek Fisiologis

(yang bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (yang bersifat rohaniah).

Dalam aspek fisiologis, kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot)

yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh sendi-sendinya, dapat

mempengaruhi minat siswa dalam belajar. Kondisi jasmani yang sakit,

lelah, jelas akan berpengaruh pada kurangnya siswa dalam menguasai

25 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), hlm. 76.
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pelajaran. Sedangkan jasmani yang sehat, bugar, segar, akan memudahkan

siswa menguasai pelajaran. Sedangkan aspek psikologis yang berpengaruh

terhadap minat siswa meliputi: tingkat kecerdasan siswa/ intelegensi, sikap

siswa, bakat siswa, dan motivasi siswa.

2. Faktor eksternal siswa yaitu faktor dari luar siswa yang berpengaruh

terhadap minat terdiri dari dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan

faktor lingkungan non sosial. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan

sekolah, keluarga, tetangga, masyarakat. Dari sekolah terdiri dari guru,

kepala sekolah, teman-teman di sekolah, dan sebagainya. Dari lingkungan

keluarga minat dipengaruhi oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Sedangkan dari tetangga dan masyarakat bisa terdiri dari tokoh masyarakat,

teman sepermainan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non sosial seperti

gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya,

alat-alat belajar, keadaan cuaca, waktu belajar siswa.26

Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan

bahwa minat belajar merupakan suatu keinginan atau ketertarikan yang kuat

dari siswa terhadap suatu mata pelajaran tanpa ada yang menyuruh atau

paksaan dari guru maupun orang lain. Oleh karena itu, seorang guru harus

berusaha memotivasi siswanya. Siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi

dalam belajar, maka akan mempunyai minat yang tinggi pula dalam belajar.

26 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), hlm. 180.
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C. Hubungan Strategi Perkumpulan Pengetahuan dengan Minat Belajar

Strategi perkumpulan pengetahuan merupakan strategi yang menyediakan

kepada para guru sebuah rangka strategis perencanaan dan pelaksanaan diskusi

dikelas manapun. Salah satu langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam

pelaksanaan strategi perkumpulan pengetahuan ini adalah dengan mengajukan

sebuah pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk

memancing minat para siswa terhadap materi yang akan disampaikan.27

Selain itu, guru juga harus memilih dan menetapkan topik yang akan

disampaikan dalam suatu diskusi. Topik yang dipilih hendaklah topik-topik yang

mengundang kontroversi, kaya dengan implikasi, dan akan menstimulasi taraf

minat yang tinggi dari para siswa.

Berdasarkan penjelasan tentang strategi perkumpulan pengetahuan yang

telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi perkumpulan

pengetahuan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari

cara memulai pelajaran dengan strategi perkumpulan pengetahuan, guru harus

mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya pertanyaan pemicu dan pertanyaan

pemfokus. Pertanyaan atau aktivitas pemicu ini dirancang untuk membangun

jembatan antara pengetahuan awal para siswa dan konten yang akan

didiskusikan. Selain itu, pertanyaan pemicu juga akan menghasilkan minat siswa

terhadap konten.28

27 Silver, Op. Cit., hlm. 233
28 Silver, Op. Cit., hlm. 235.
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D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurhani Margiati dengan judul

Strategi Pembelajaran Perkumpulan Pengetahuan untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Sains pada Materi Organ Pernapasan Manusia Siswa Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 12 Singkawang Timur . Penelitian Nurhani Margiati ini

relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian

penulis adalah sama-sama menggunakan strategi perkumpulan pengetahuan.

Selain itu, persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama

melakukan penelitian pada mata pelajaran IPA.

Hasil penelitian saudari Nurhani Margiati menunjukkan adanya

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Berdasarkan hasil

observasi sebelum tindakan hasil belajar siswa hanya mencapai rata-rata nilai

58 dengan kategori rendah, pada siklus I hasil belajar siswa meningkat dengan

rata-rata nilai 64 dengan kategori sedang, dan pada siklus II hasil belajar siswa

mengalami peningkatan sangat memuaskan dengan perolehan rata-rata nilai

82 dengan kategori baik.

Selain memiliki persamaan, kedua penelitian ini juga memiliki

perbedaan yaitu pada penelitian Nurhani Margiati menggunakan strategi

pembelajaran perkumpulan pengetahuan untuk meningkatkan hasil belajar

siswa kelas V SD Negeri 12 Singkawang Timur. Sedangkan penelitian yang
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penulis lakukan menggunakan strategi perkumpulan pengetahuan untuk

meningkatkan minat belajar siswa di SD Negeri 014 Muara Takus Kecamatan

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ashadi dengan judul Meningkatkan

Minat Belajar IPA dengan Menggunakan Media Gambar dan Metode Diskusi

Kelompok Siswa Kelas III SD N Tambaharjo 02 Kecamatan Tambakromo

Kabupaten Pati Semester I Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian saudara

Ashadi ini memiliki unsur yang relevan dengan penelitian yang penulis

lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pembelajaran dengan melakukan

diskusi untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada

penelitian Ashadi membahas tentang meningkatkan minat belajar IPA siswa

dengan menggunakan media gambar dan metode diskusi, sedangkan penulis

meneliti tentang penerapan strategi perkumpulan untuk meningkatkan minat

belajar IPA siswa.

Adapun hasil penelitian saudara Ashadi diperoleh dalam penelitian ini

tampak ada peningkatan minat belajar siswa, yakni dari 31, 3% sebelum

siklus, meningkat menjadi 75% pada siklus I dan 100% pada siklus II.

Demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode

pembelajaran diskusi kelompok dan media gambar mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam pada pokok pembahasan lingkungan sehat dan tidak sehat



30

dapat meningkatkan minat belajar bagi siswa kelas III SDN Tambaharjo 02

Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, semester I tahun ajaran 2011/2012.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Nugraheni dengan judul Meningkatkan

Minat Belajar Sains (IPA) dengan Menggunakan Pendekatan Kontekstual

(Contextual Teaching And Learning) pada Pokok Bahasan Cahaya Siswa

Kelas V Semester II Sekolah Dasar Negeri Kedungmundu 01 Semarang Tahun

Pelajaran 2006/2007. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Diah Nugraheni

memiliki unsur yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu

sama-sama meneliti tentang minat belajar IPA siswa. Sedangkan

perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian

Diah Nugraheni melakukan penelitian tentang pendekatan kontekstual untuk

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA sedangkan penulis

meneliti tentang strategi perkumpulan pengetahuan untuk meningkat minat

belajar siswa pada mata pelajaran IPA.

Adapun hasil penelitian saudari Diah Nugraheni menunjukkan, nilai

rata-rata hasil belajar kognitif pada siklus 1 diperoleh 75,50 dan pada siklus 2

meningkat menjadi 77,69. Nilai rata-rata hasil belajar afektif minat pada siklus

1 diperoleh 85,10 dan pada siklus 2 meningkat menjadi 91,83. Nilai rata-rata

hasil belajar afektif sikap pada siklus 1 diperoleh 85,38 dan pada siklus 2

meningkat menjadi 90,19. Dari hasil yang diperoleh, penelitian dengan

menggunakan Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
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pada siswa Sekolah Dasar Negeri Kedungmundu 01 dapat meningkatkan

minat dan hasil belajar siswa secara optimal.

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: jika digunakan strategi

perkumpulan pengetahuan maka dapat meningkatkan minat belajar IPA siswa

kelas V SD Negeri 014 Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten

Kampar.

F. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kinerja

a. Aktivitas Guru

Adapun indikator aktivitas guru dalam pembelajaran dengan

penerapan strategi perkumpulan pengetahuan adalah sebagai berikut:

1) Guru mengajukan satu pertanyaan terbuka yang memancing minat siswa

terhadap materi yang akan disampaikan

2) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berhenti dan memikirkan

pertanyaan tersebut

3) Guru mengajukan sebuah pertanyaan pemfokus yang menyoroti topik

atau tema pokok dari diskusi

4) Guru meminta siswa mencatat jawaban mereka dan membandingkan

jawaban dalam kelompok masing-masing
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5) Guru melibatkan seluruh siswa dalam diskusi dan memperjelas jawaban

dari siswa

6) Menggunakan teknik penghargaan dan Q-SPACE pada saat diskusi

7) Guru mencatat jawaban siswa dan membuat rangkuman bersama siswa

8) Guru mengizinkan siswa memberikan komentar terhadap jalannya

diskusi

9) Guru memberikan tugas untuk menguji pemahaman siswa

b. Aktivitas Siswa

Adapun aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan penerapan

strategi perkumpulan pengetahuan adalah sebagai berikut:

1) Siswa mendengarkan pertanyaan pertama yang diberikan oleh guru.

2) Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru.

3) Siswa mendengarkan pertanyaan kedua yang diberikan oleh guru.

4) Siswa mencatat jawaban mereka dan membandingkan dalam kelompok

masing-masing

5) Siswa ikut terlibat dalam diskusi dan menanggapi jawaban dari

kelompok lain.

6) Siswa memberikan partisipasi yang maksimal dengan berbagai teknik

penghargaan yang digunakan oleh guru

7) Siswa membuat rangkuman bersama guru

8) Siswa memberikan komentar terhadap pelaksanaan diskusi

9) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
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2. Indikator Minat Belajar Siswa

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengukur minat belajar siswa

terhadap pelajaran IPA dengan menggunakan strategi perkumpulan

pengetahuan, maka penulis menetapkan indikator minat sebagai berikut:

a. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum diketahui

b. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru dan tidak berhenti sebelum

selesai

c. Siswa lebih senang bekerja mandiri

d. Siswa tidak putus asa menghadapi kesulitan dalam belajar

e. Siswa selalu memperhatikan guru pada saat belajar

f. Siswa senang mencari dan memecahkan masalah

Penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila 75% siswa telah mencapai

kategori tinggi, yaitu terletak pada interval 56% - 75%.


