
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

Teori ini sangat berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan

dalam penelitian. Dengan berpijak pada kerangka teoritis, penelitian ini

diharapkan dapat mengkaji suatu masalah dengan benar. Sebagaimana dalam

buku pendidikan islam bahwa semakin banyak fakta yang diperoleh dalam

lingkup ilmu pengetahuan, maka semakin besar kegunaannya untuk menyusun

dan menjelaskan fakta-fakta sehingga menjadi sebuah teori. Dalam kaitan

inilah diperlukan pemilihan objek (sasaran) penelitian yang pada gilirannya

akan mengembangkan suatu teori dari ilmu pengetahuan tersebut.1

1. Keaktifan Belajar

1.1 Pengertian Keaktifan Belajar

Keaktifan belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan

guru sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya,

mempertanyakan dan mengemukakan gagasan.2 Sedangkan menurut

Dasim Budimansyah keaktifan belajar adalah proses pembelajaran guru

harus menciptakan suasana pembelajaran sedemikian rupa sehingga

peserta didik aktif mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan,

1 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 24
2 Hartono, Loc. Cit, hal. 11
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mencari data dan informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan

masalah.3

Keaktifan anak dalam belajar merupakan persoalan penting dan

mendasar yang harus dipahami, didasari dan dikembangkan oleh  setiap

guru didalam proses pembelajaran. Keaktifan belajar ditandai dengan

adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosional dan fisik

jika dibutuhkan.4

Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar ialah dalam

melakukan proses belajar mengajar siswa menggunakan seluruh

kemampuan dasar yang dimilikinya sebagai dasar untuk melakukan

berbagai kegiatan dalam belajar.5

Nana Sudjana berpendapat bahwa  optimalisasi keterlibatan atau

keaktifan belajar siswa dapat dikondisikan. Menurutnya melalui

pembelajaran aktif dapat dilihat tingkahlaku siswa dan guru yang aktif.

Adapun indikatornya:

a. Segi peserta didik, dapat dilihat dari keinginan, keberanian

menampilkan minat, kebutuhan dari permasalahannya.

1) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi

dalam kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar

3 Dasim Bumansyah, PAKEM ,pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenagkan,
(Bandung: PT. Genesindo, 2009), hal, 70

4 Ibid. hal 21
5 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Sinar Baru, 1987),

hal. 69.
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2) Penampilan berbagai usaha/kreatifitas belajar mengajar hingga

mencapai keberhasilannya

3) Belajar dalam membentuk dinamika manusia supaya tidak melalui

pengalaman-pengalaman yang kurang baik

b. Dari segi guru dapat dilihat:

1) Usaha mendorong atau membina gairah belajar, dan partisipasi

peserta didik secara aktif

2) Peran guru tidak mendominasi kegiatan proses peserta didik

3) Memberi kesempatan peserta didik untuk belajar menurut cara dan

keadaan masing-masing

4) Menggunakan berbagai macam jenis metode dan pendekatan

multimedia.6

Pembelajaran erat kaitannya dengan aktivitas karena pada

prinsipnya belajar itu adalah berbuat, belajar itu untuk mengubah tingkah

laku dan belajar  itu harus bereaktivitas karena tidak ada belajar yang tidak

menggunakan aktivitas. Aktivitas adalah  prinsip atau azas yang sangat

penting dalam interaksi belajar mengajar, oleh karena itu, Paul B.

Diedrrich membuat suatu daftar yang berisi 177 macam aktivitas siswa

yang dapat digolongkan sebagi berikut:7

6Nana Sudjana, CBSA Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1998),
hal. 21

7 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), hal. 101
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a. Visual Activitas, seperti: membaca, memperhatikan gambar

demonstrasi dan percobaan

b. Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi,

interupsi.

c. Listening Activities, seperti: mendengarkan uraian

d. Writing Activities, seperti: menulis cerita, karangan

e. Drawing Activities, seperti: menggambar, membuat grafik

f. Motor  Activities, seperti: melakukan percobaan, berkebun, berternak

g. Mental Activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal,

menganalisa, mengambil keputusan

h. Emotional Activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira,

bersemangat, berani, tenang.

Kegiatan belajar anak didik ditetapkan dan diurutkan secara

sistematis sehingga memberi peluang kegiatan belajar bersama, kegiatan

belajar kelompok, dan kegiatan belajar mandiri atau perorangan. Salah

satu indikator dari cara belajar siswa aktif adalah aktivitas anak didik

antara lain:

a. Anak didik belajar secara individual untuk menerapkan konsep, prinsip

dan generalisasi

b. Anak didik belajar dalam bentuk kelompok untuk memecahkan

masalah

c. Setiap anak didik berpartisipasi dalam melaksanakan tugas belajarnya

melalui berbagai cara
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d. Anak didik berani mengajukan pendapat

e. Ada aktivitas belajar analisis, sintesis, penilaian, dan kesimpulan

f. Antara anak didik terjalin hubungan sosial dalam melaksanakan

kegiatan belajar

g. Setiap anak didik bisa mengomentari dan memberikan tanggapan

terhadap pendapat anak didik lainnya

h. Setiap anak didik berkesempatan menggunakan berbagai sumber

belajar yang tersedia

i. Setiap anak didik berupaya menilai hasil belajar yang dicapainya

j. Ada upaya dari anak didik untuk bertanya kepada guru dan meminta

pendapat guru dalam upaya kegiatan belajarnya.8

Sistem pengajaran dengan pendekatan keterampilan proses, anak

didik harus lebih aktif dari pada guru. Guru hanya bertindak sebagai

pembimbing dan fasilitator. Dalam proses belajar mengajar keaktifan

siswa dapat dilihat dari indikator:

a. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari

informasi dan memberi informasi

b. Siswa lebih banyak mengajukan pertanyaan baik pada guru maupun

pada siswa lainnya

c. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang

disampaikan guru dan terhadap pendapat yang diajukan oleh siswa lain

8 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Dididk dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:
Rienika Cipta, 2010), hal. 85
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d. Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang

dilakukan oleh guru

e. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil

pekerjaannya, sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan hasil

pekerjaan yang sempurna

f. Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri

g. Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada

disekitarnya secara optimal.9

Kegiatan belajar mengajar yang efektif tergantung pada

keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar agar tidak

menimbulkan kebosanan, kejenuhan serta untuk menghidupkan suasana

kelas demi keberhasilan anak didik  dalam mencapai tujuan serta

membangun minat belajar siswa kembali.

Guru dalam menyampaikan bahan pelajaran hendaknya selalu

memberikan motivasi agar anak didik  terdorong untuk aktif, seperti:

a. Anak didik mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan

pelajaran yang sudah dipersiapkan sebelumnya maupun yang sudah

dibahas

b. Seluruh anak didik memperhatikan pertanyaan dan harus siap

menjawab dan menilai keberanian atau ketetapan jawaban

c. Anak didik menanggapi jawaban tersebut

9 NanaSudjana, Op. Cit, hal 110
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d. Guru mengarahkan atau menjembatani para anak didik ke jawaban

yang benar, memberikan kesimpulan dan menilai tiap-tiap anak didik

yang terlambat interaksi edukatif.10

Menurut Oemar Hamalik bahwa keaktifan belajar mempunyai

nilai positif bagi siswa dalam belajar diantaranya:

a. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami
sendiri

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa
secara integral

c. Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan siswa
d. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri
e. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi

demokratis
f. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan

antara orang tua dengan guru, pengajaran diselenggarakan secara
realistik dan kongkrit sehingga mengembangkan pemahaman dan
berpikir kritis serta menghindarkan verbalitas dan

g. Pengajaran di selenggarakan di sekolah sebagai mana aktivitas
dalam kehidupan di masyarakat. 11

1. 2 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar Siswa

Annurahman menjelaskan bahwa keaktifan belajar siswa disamping

ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor

eksternal. Adpun faktor internal yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa

adalah:

a. Ciri khas/karakteristik siswa

b. Sikap terhadap belajar

c. Motivasi belajar siswa

d. Konsentrasi belajar siswa

10 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, hal. 95.
11 Oemar Hamalik, Proses Belajar  Mengajar, (Bandung: Rosda Karya. 2004, hal. 15



16

e. Mengolah bahan belajar

f. Menggali hasil belajar

g. Rasa percaya diri

h. Kebiasan belajar12

Faktor eksternal adalah segala faktor yang ada diluar diri siswa yang

memberikan pengaruh terhadap keaktifan belajar yang dicapai siswa.

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa antara

lain adalah:

a. Faktor guru, dalam ruang lingkupnya guru dituntut untuk memiliki

sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang

dilaksanakannya. Adapun keterampilan yang dimaksud adalah:

1. Memahami siswa

2. Merancang pembelajaran

3. Melaksanakan pembelajaran

4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran

5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai

potensi yang dimilikinya

b. Faktor lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan sosial

dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan

pengaruh negatif terhadap keaktifan belajar siswa

c. Kurikulum sekolah, dalam rangkain proses pembelajaran di sekolah,

kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai kerangka acuan

12 Ainurrahma, Belajar  dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 177-185
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untuk mengembangkan proses pembelajaran, dengan tujuan untuk

meningkatkan keaktifan belajar siswa.

d. Sarana dan prasarana, sarana dan prasarana pembelajaran merupakan

faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa.

keadaan gedung sekolah dan  ruang kelas yang tertata dengan baik,

ruang perpustakaan sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan

laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran, media/alat bantu belajar

merupakan komponen-komponen penting yang dapat mendukung

terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar siswa.13

2. Pembelajaran Menyenangkan

Pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang mononton. Pendidikan

bukanlah ritual yang mempertontonkan kekakuan sehingga guru harus

gengsi untuk berdekatan dengan murid-muridnya. Sebaliknya pendidikan

sebuah dunia yang sangat asik, menyenangkan, penuh kasih sayang, dan

saling memperhatikan. Dalam pendidikan suasana kekeluargaan adalah

sebuah keniscayaan. Oleh karena itu  jika ada seorang guru yang harus ikut

campur dengan masalah anak didiknya, bukanlah sebuah aib dan

penurunan derajat kemulian guru, justru ia berusaha menghadirkan

suasana hangat di dalam maupun di luar kelas.14

Dunia pendidikan akan terasa indah jika semua guru bisa

bersahabat  dengan murid-muridnya. Peran serta seorang guru yang

13 Ibid, hal. 188-195
14Asef Umar Fakhruddin, Menjadi Guru Favorit, (Jogjakarta:Diva Press, 2012), hal. 115.

8



18

menempatkan dirinya sebagai seorang sahabat akan membuat anak didik

nyaman dan enjoy dalam menjalani proses belajar mengajar. Penyampaian

pelajaran dalam bentuk apapun tidak akan bisa maksimal jika ada jarak

antara keduanya. Banyak  materi pelajaran yang tidak bisa diserap anak

didik karena guru menempatkan dirinya sebagai manusia yang angkuh,

serba paham segala hal  dan menganggap anak didik sebagai makhluk

yang bodoh maka dengan demikian transformasi ilmu dan nilai tidak akan

pernah bisa berlangsung.15 Oleh karena itu, seorang guru perlu membuat

pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik bagi peserta didiknya

agar proses belajar mengajar tidak kaku dan mononton. Allah berfirman

dalam surat an- Nahl (16) ayat 125:













Artinya: “serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih tau
siapa yang sesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih
mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Allah SWT menyeruh kepada Rasul-Nya agar menyeru manusia

untuk menyembah Allah SWT dengan cara yang bijaksana, pelajaran yang

15Ibid, hal. 103.
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baik, cara yang baik, yakni dengan bersikap lemah lembut dan tutur kata

yang baik serta cara yang bijak.16 kemudian Rasulullah juga bersabda:

عيٍد قال: حّدثنا ُشْعبة قال: حد ثين أبو التَّياح،عن أنٍس عن حّدثناحممدبن بّشارٍقال:حّدثنا حيىي بن س
)النّيب صلى اهللا عليه وسلم قال: يّسروا وال تـَُعّسروا وال تُعسروا، وبشواوال تُنفَّروا. (رواه البخارى

Artinya: Dari Anas ra, bahwa Nabi SAW bersabda” mudahkanlah jangan

kamu persulit, gembirakanlah jangan kamu membuat lari”.

(HR. Bukhari).

Maksud hadis diatas adalah sebagai seorang guru atau pendidik

maka kita harus memberikan kemudahan bagi peserta didik  dalam belajar

bukan sebaliknya mempersulit mereka dengan berbagai tugas dan

tanggung jawab yang besar serta banyaknya aturan yang mengikat mereka,

tetapi sebagai seorang guru kita harus memeberikan kenyamanan dan

kemudahan bagi mereka agar tujuan belajar dapat tercapai dengan baik.

2. 1 Pengertian Pembelajaran Menyenangkan

Pembelajaran menyenangkan adalah suasana belajar mengajar

yang kondusif  yang mampu menyenangkan peserta didik sehingga

mereka memusatkan perhatian secara penuh pada belajar dengan

waktu curah perhatian yang tinggi.17 Sedangkan menurut Ismail bahwa

pembelajaran menyenangkan adalah proses pembelajaran harus

berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan

yang akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif,

16 Ibnu Katsir, Tafsir Alqur’an al-adzhim, ter. Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu
Bakar(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 1078-1079

17Hartono at al, Op Cit, hal. 12-13
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sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara  maksimal.18

Mulyasa menyatakan bahwa pembelajaran menyenangkan adalah suatu

proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat

antara guru dan siswa tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan.19

Sedangkan pembelajaran yang menyenangkan menurut penulis adalah

pembelajaran yang dapat dinikmati siswa dan mereka merasa nyaman

dan aman berada dikelas sehingga terdorong motivasinya untuk belajar

lebih semangat lagi.

Pembelajaran yang menyenangkan berawal dari seorang guru

yang dapat menikmati pekerjaannya, maksudnya seorang guru harus

bertanggung jawab terhadap tugas yang dipikulnya serta  ikhlas  dalam

menjalani tugasnya sebagai seorang pendidik. Jika seorang guru dapat

menikmati aktivitas mengajar maka ia akan selalu dalam suasana yang

sangat menyenangkan sehingga proses  ketika ia memberikan

informasi, motivasi, maupun memberikan tawaran nilai dan

kemandirian kepada anak didik akan berlangsung dengan begitu

menggembirakan. Perasaan guru yang nyaman dan senang dalam

belajar akan memberikan pengaruh yang mendasar bagi siswa, dimana

siswa akan senang dan  nyaman pula dalam menjalani proses belajar

mengajar. Hasilnya tentu saja transformasi nilai dan ilmu bisa tepat

sasaran.20

18 Ismail, Op  Cit, hal 47
19Rusman, Op Cit, hal. 326
20 Acep Yonny dan Sri Rahayu Yunus, Begini Cara Menjadi Guru yang Inspiratif dan

Disenangi Siswa, (Jakarta: Widyatama, 2009), hal. 28.
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Nasution menginformasikan tentang guru ideal dimata siswa

mempunyai sifat sebagai berikut21:

1. Guru yang suka membantu pekerjaan sekolah

2. Riang, gembira, mempunyai perasaan humor dan suka menerima

lelucon atas dirinya

3. Bersikap akrab seperti sahabat

4. Menunjukkan perhatian pada murid dan memahami mereka

5. Berusaha agar pekerjaan sekolah menarik, membangkitkan

keinginan belajar

6. Tegas, sanggup menguasai kelas, dan membangkitkan rasa hormat

pada murid

7. Tidak pilih kasih, tidak  mempunyai anak kesayangan

8. Tidak suka mengomel, mencela, mengejek, menyindir

9. Betul-betul mengajar kepada murid yang berharga bagi mereka

10. Mempunyai kepribadian yang menyenangkan

Seorang guru dalam proses belajar mengajar harus bisa melihat

kebaikan disetiap siswa tanpa menganggap mereka bodoh dan tidak

mampu melakukan sesuatu. Sesungguhnya tidak ada  siswa  yang

sepenuhnya buruk pasti ada sisi  positif dari siswa, dan hendaknya

seorang guru harus bisa menggali sisi positifnya dan berfokus pada sisi

positif siswa terlebih dahulu kemudian barulah bantu mereka pada apa

yang perlu diperbaiki bukan sebaliknya guru berfokus pada sisi

21 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2010), hal 53.
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negatifnya. Sejumlah siswa yang paling buruk dikelas saat ini mungkin

merupakan siswa yang paling cemerlang pikirannya. Guru yang hebat

melihat bukan hanya apa yang dikerjakan siswa tetapi  juga apa yang

tidak mereka katakan. Oleh karena itu penting bagi guru tidak menilai

anak dari luarnya, karena kadang-kadang siswa  tidak mampu

mengucapkan dan mereka akhirnya memperlihatkan prilaku yang tidak

pantas.22 Agar tidak terjadi  hal yang demikian maka seorang  guru

harus cepat tanggap terhadap respon yang diberikan siswa agar mereka

tidak terlalu jauh menyimpang dari apa yang  diharapkan.

Menurut Looman  dan kolberg  yang dikutip oleh Bobbi

Deporter, dkk, menulis:

Mungkinkah sebagian masalah disiplin dewasa ini bersumber
pendekatan terhadap proses belajar yang serius dan ketat?
Seringnya badut kelas atau siswa pengganggu dianggap  guru
sebagai masalah disiplin terbesar di kelas. Padahal si
pembrontak dan si badut mempunyai kesamaan pandangan
yang jelas mereka menolak kepada kebosanan belajar tanpa
spontanitas dan tawa. Kebanyakan ulah mereka muncul akibat
hasrat bawaan untuk adanya humor dan stimulasi dikelas.23

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses

belajar mengajar perlu adanya suasana yang menyenangkan dan

menyegarkan bagi siswa agar proses belajar mengajar dapat berjalan

dengan lancar dan efektif, sehingga pembelajaran tidak menjadi kaku,

mononton dan menjadi sesuatu yang dapat memberatkan bagi siswa.

Interaksi dan komunikasi juga dapat ditingkatkan melalui

22 Anita Moultrie Turner, Resep Pengajaran Hebat, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hal. 28.
23Bobbi Deporter dkk, Quantum Teaching, (Bandung: Kaifa, 2010),  hal. 60.
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pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tidak akan

berprilaku negatif  karena guru dan siswa dapat berkomunikasi dengan

baik, serta dapat mengetahui kesulitan dan keluhan yang dihadapi

siswa dalam belajar.

Cooper dan sawaf menyatakan bahwa jika kita bekerja dan

belajar terlalu lama pada kegiatan-kegiatan yang memeras otak, waktu

yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah meningkat hingga 500%

(lima kali lipat) oleh karena itu kita membutuhkan istirahat atau jeda

strategi dalam pembelajaran. Jeda strategis adalah istirahat secara

sadar 2-3 menit dari pekerjaan setiap 20 hingga 30 Menit untuk

menyempatkan diri mengubah pusat perhatian, mengubah fokus

pandangan, mengendurkan oto-otot leher dan pundak, menyisihkan

waktu sejenak untuk mengobrol hal yang ringan-ringan, namun kreatif

dan menyenangkan.24 Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW :

النيبكان:قالمسعودابنعنوائلأيبعناألعمشعنُسْفيانُ أخربنا:قالبُنيوسفَ حّدثناحممد
)البخارىرواه. (كراهةالسامةعلينااألياميفعظةملويتخولناباوسلمعليهاهللاصلى

Artinya: Dari ibnu mas’ud, Dia berkata: “Bahwa Nabi SAW selalu
mengatur waktu ketika memberi nasehat kepada kami
dalam beberapa hari karena khawatir kami menjadi bosan.
(HR. Bukhari).

Menurut Atkinson yang  dikutip oleh Reza Rifanto menyatakan

bahwa kategori ingatan manusia yang terbesar adalah hal-hal yang

menyenangkan, yaitu 50%, tidak menyenangkan 30% dan netral 20 %.

24Darmansyah, , Op. Cit, hal. 189.
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Kita akan banyak mengingat peristiwa-peristiwa yang menyentuh

perasaan, sedangkan kejadian yang tidak menyentuh emosi akan

diabaikan saja.25 Menurut Peter Kline yang dikutip oleh Hartono, dkk.,

“learning is most effective when it’s fun” sedangkan Kline dan Buzan

berpendapat bahwa, “kekuatan berpikir akan meraksasa apabila diri

anda berada dalam keadaan yang menyenangkan.26 Hal ini terjadi

karena syaraf akan mengembang dan bekerja secara maksimal apabila

muncul kondisi senang dan semangat dalam diri siswa dan sebaliknya

syaraf akan mengecil dan tidak akan bekerja secara maksimal apabila

ia merasa terancam dan tertekan dalam belajar.

Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, maka seorang

guru harus mampu merancang pembelajaran dengan baik, memilih

materi yang tepat dan mengembangkan strategi yang dapat melibatkan

siswa secara optimal dalam pembelajaran.27 Jika seorang guru telah

dapat menerapkan hal ini maka tujuan dari pembelajaran akan dapat

tercapai dengan baik, sehingga siswa akan dapat meningkatkan

keaktifannya dalam belajar dan proses belajar mengajar menjadi

menyenangkan tanpa ada beban dan keterpaksaan bagi siswa untuk

belajar.

Menurut Darmansyah bahwa pembelajaran menyenangkan

dapat juga dilakukan dengan menyisipkan humor dalam belajar.

25 Reza Rifanto, 3 Menit Membuat Rajin Belajar (Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama,
2010), hal. 113.

26Hartono, at al, Op Cit, hal. 87-88.
27 Rusman, Op Cit, hal 327.
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Humor banyak manfaat yang positif dalam pembelajaran baik bagi

guru maupun bagi siswa itu sendiri, diantaranya adalah humor dapat

memikat perhatian siswa, humor dapat membantu mengurangi

kebosanan dalam belajar, humor dapat membantu mencairkan

ketegangan di dalam kelas, humor dapat membantu kelelahan fisik

mental dalam belajar, humor dapat memudahkan interaksi dan

komunikasi guru dan siswa.28

Teknik menyisipkan humor dalam pembelajaran menurut

Sheinoewitz yang dikutip oleh Darmansyah yang menyatakan  bahwa

humor dapat dimasukkan dalam pembelajaran melalui bahan ajar yang

berbentuk kartun, pertanyaan dengan jawaban yang mengandung

humor, dan menulis  teks pelajaran yang memiliki kadar humornya.

Adapun cara yang dapat memupuk sense of humor dalam

pembelajaran oleh  guru adalah dengan mengoleksi buku humor,

kartun humor, karikatur humor yang dijadikan bahan baku, kemudian

dielaborasi dan dikembangkan serta disajikan dihadapan siswa.29

Banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk menyisipkan

humor dalam pembelajaran, walaupun dalam buku Darmansyah yang

berjudul strategi pembelajaran menyenangkan dengan humor tidak

dijelaskan dengan spesifik mengenai cara pembelajaran dengan sisipan

humor tapi  dari buku tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang

28Darmansyah, Op Cit., hal. 103-105.
29 Ibid , hal. 160
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dapat dilakukan dalam menyisipkan humor dalam pembelajaran,

sebagai berikut:

1. Sebelum menyisipkan humor dalam pembelajaran, guru terlebih

dahulu mempertimbangkan atau merancang humor yang akan

disisipkan dalam pembelajaran, apakah berbentuk karikatur humor,

anekdot humor, dan lain-lain.

2. Humor yang akan disajikan hendaknya dapat dihubungkan dengan

materi yang sedang diajar dan sesuai dengan tingkat perkembangan

anak didik.

3. Menyisipkan humor dalam  pembelajaran dapat  dilakukan pada

waktu dan situasi yang tepat serta hati-hati dalam berimprovisasi.

4. Humor dapat diberikan diawal pembelajaran untuk menyiapkan

siswa, pada jeda strategis, dan pada akhir pembelajaran.

5. Menyampaikan humor dalam  belajar dilakukan secara etis dan

tidak melecehkan siswa.30

Pembelajaran menyenangkan dapat juga diciptakan melalui

metode permainan. Metode pembelajaran dengan permainan adalah

suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai bentuk

permaianan. Diantaranya teka-teki, tebak-tebakkan, ular tangga, kartu

gambar dan lain-lain. Permainan dapat  dibuat oleh guru atau

bekerjasama dengan siswa, atau siswa secara mandiri. Permainan

biasanya dijadikan sebagai suatu cara untuk penyegaran agar proses

30 Ibid, hal. 149
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pembelajaran tidak jenuh. Adapun keuntungan menggunakan metode

ini adalah: membuat suasana belajar menjadi cair, dapat digunakan

pada saat siswa mulai jenuh, mengakrabkan hubungan antara siswa

dan guru, serta membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang

mengasikkan.31

Adapun ciri-ciri pembelajaran menyenangkan adalah:

a. Adanya lingkungan yang rileks, tidak membuat tegang (stress),

aman, menarik dan tidak membuat siswa ragu melakukan sesuatu

meskipun keliru untuk mencapai keberhasilan yang tinggi

b. Terjaminnya ketersediaan materi pelajaran dan metode yang

relevan

c. Terlibatnya semua indra dan aktivitas otak kiri dan kanan

d. Adanya situasi belajar yang menantang bagi peserta didik untuk

berpikir jauh kedepan dan mengeksplorasi materi yang sedang

dipelajari

e. Adanya situasi belajar yang emosional yang positif ketika para

siswa belajar bersama, dan ketika ada humor, dorongan semangat,

waktu istirahat dan dukungan yang antusias.32

Pembelajaran menyenangkan menimbulkan dampak positif ,

dimana guru tidak membuat siswa: takut salah dan dihukum, takut

ditertawakan teman-teman, dan takut dianggap sepele oleh guru dan

teman. Sedangkan disisi lain pembelajaran yang menyenangkan dapat

31Acep Yonny dan Sri Rahayu Yunus, Op Cit.hal .118.
32 Muhammad Jauhar, Op Cit, hal.164
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membuat siswa: berani bertanya, berani mencoba/berbuat, berani

mengemukakan pendapat/gagasan, berani mempertanyakan gagasan

orang lain.33

2. 2 Suasana pembelajaran menyenangkan

Suasana belajar penting artinya bagi kegiatan belajar. Suasana

yang menyenangkan dapat menumbuhkan kegairahan belajar,

sedangkan suasana yang kacau, ramai, tak senang, dan banyak

gangguan sudah tentu tidak  menunjang kegiatan belajar yang efektif,

suasana lingkungan  belajar yang baik dan menyenangkan, menantang

dan menggairahkan. Hal ini berarti bahwa suasana belajar turut

menentukan motivasi , kegiatan, dan keberhasilan belajar siswa.34

Menurut Bambang Warsita, bahwa suasana pembelajaran yang

menyenangkan, menantang dan kondusif dapat dilakukan sebagai

berikut:

a. Menyediakan alternative pilihan bagi peserta didik yang lambat
maupun cepat dalam melakukan tugas pembelajaran

b. Memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang
kurang berprestasi atau berprestasi rendah

c. Mengembangkan organisasi kelas  yang efektif, menarik,
nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta
didik secara optimal

d. Menciptakan kerjasama saling menghargai, baik antara peserta
didik dengan guru dan pengelola pembelajaran lainnya

e. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses perencanaan
belajar dan kegiatan pembelajaran

f. Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab
bersama antara peserta  didik dan guru, sehingga guru lebih
banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar

33Ibid
34Oemar Hamalik, Op Cit, hal. 52.
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g. Mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran
yang menekankan pada evaluasi diri sendiri.35

Pembelajaran menyenangkan dapat juga diciptakan melalui

suasana kelas yang kondusif. Penelitian menunjukkan bahwa

lingkungan sosial atau suasana kelas adalah penentu psikologis utama

yang mempengaruhi belajar akademis.36 Banyak hal yang dapat

dilakukan dalam sebuah kelas untuk memberikan kenyamanan kepada

siswa, diantaranya adalah: Penyusunan meja dan kursi yang

memungkinkan siswa dapat menerima akses informasi dengan baik dan

merata, memberikan aroma tertentu untuk membangkitkan semangat

dan motivasi, menata bunga dan berbagai tumbuhan yang akan

memberikan kesegaran, memilih warna  cat dinding yang sesuai dengan

kebutuhan untuk ruang belajar, memasang poster-poster tentang ikon

tertentu atau topik utama pembelajaran dan menampilkan poster-poster

yang berisikan kalimat-kalimat afirmasi yang memungkinkan siswa

termotivasi untuk menjadi seseorang yang berprestasi dan pemenang di

kelasnya.37

Indrawati dan wawan setiawan mengatakan bahwa ciri-ciri

suasana belajar yang menyenangkan sebagai berikut: rileks, bebas  dari

tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan

penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang

menarik (misalnya: keadaan kelas terang, pengaturan tempat duduk

35 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan  dan Aplikasi, (Jakarta: Rieneka
Cipta, 2008), hal. 288-289.

36 Bobby Deporter, Op Cit,  hal. 49.
37 Darmansyah, Op Cit., hal 26
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leluasa untuk peserta didik bergerak), bersemangat, perasaan gembira,

konsentrasi tinggi. Sedangkan suasana pembelajaran yang tidak

menyenangkan adalah: tertekan, perasaan teerancam, perasaan

menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas/tidak

berminat, jenuh/bosan, suasana pembelajaran monoton, dan

pembelajaran tidak menarik bagi peserta didik.38

Darmansyah juga menjelaskan dalam bukunya mengenai ciri-

ciri pembelajaran yang menyenangkan, yaitu: wajah peserta didik

memancarkan kesenangan, peserta didik lebih aktif dan kreatif

bertanya, berdiskusi dan menjawab berbagai pertanyaan, peserta didik

mengerjakan tugas dengan motivasi tinggi, peserta didik merasa waktu

pelajaran begitu singkat, pertemuan-pertemuan berikutnya sangat

mereka nantikan dengan sangat antusias dan penuh harapan, guru

menjadi idola yang  sangat disenangi. Sedangkan ciri-ciri pembelajaran

yang tidak menyenangkan yaitu: peserta didik terlihat stress, bosan,

mengantuk, hilang motivasi, sering izin keluar kelas, bercerita sesama

teman, menganggu teman kelasnya dan tidak jarang terjadi  perlawanan

terhadap guru yang mengajar sebagai akibat dari suasana pembelajaran

yang  tidak menyenangkan.39

Usaha menciptakan kondisi-kondisi optimal agar siswa merasa

belajar, harus belajar,  perlu didikan atau bimbingan yang dapat

38 Indrawati dan Wawan Setiawan, Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan (Jakarta: PPPPTK IPA, 2009), hal. 16

39 Darmanshah, Op Cit, hal. 4-7
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dilakukan guru dengan hal-hal  yang berkaitan langsung dengan proses

belajar mengajar dikelas secara langsung:

a. Pengaturan tata ruang kelas yang lebih kondusif untuk
kepentingan pembelajaran

b. Menciptakan iklim atau suasana belajar mengajar yang lebih
serasi dan menyenangkan, misalnya, pembinaan situasi
keakraban didalam kelas, untuk menciptakan iklim yang serasi
ini antara lain:
1. Adanya keterkaitan antara guru dan anak didik, anak  didik

dan anak didik
2. Menetapkan standar tingkahlaku
3. Diadakan diskusi-diskusi kelompok
4. Memberi penghargaan  dan pemeliharaan semangat kerja.40

3. Hubungan Pembelajaran Menyenangkan Terhadap Keaktifan

Belajar siswa

Muhammad Jauhar Menyatakan bahwa dengan pembelajaran yang

menyenangkan akan dapat membuat siswa berani bertanya, berani

mencoba/berbuat, berani mengemukakan pendapat/gagasan, berani

menanyakan gagasan orang lain.41

Pendapat diatas dapat diartikan bahwa pembelajaran

menyenangkan mempunyai pengaruh terhadap keaktifan belajar siswa,

dimana siswa dikatakan aktif apabila ditemukakan ciri-ciri seperti: sering

bertanya kepada guru atau siswa lainnya, mau mengerjakan tugas yang

diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar

dan lainnya. Dan indikator aktif ini dapat diciptakan melalui pembelajaran

yang menyenangkan.

40 Sardiman A. M, Op Cit, hal.154-155
41 Muhammad Jauhar, Loc .Cit. hal. 64
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B. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian yang relevan ini mengenai pembelajaran

menyenangkan dan keaktifan belajar siswa pernah diteliti sebelumnya yaitu:

1. Ade firman (2011), judul penelitiannya “Strategi Guru dalam

Pembelajaran Menyenangkan pada Mata  Pelajaran Qur’an Hadist di

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa strategi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan

pada mata pelajaran Qur’an Hadist di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru tergolong baik, karena indikator yang dilaksanakan guru

mencapai angka 80% berada pada rentang nilai 76-100%.

2. Supriyono (2012) judul peningkatan keaktifan belajar IPS melalui Strategi

Jigsaw Learning Pada Siswa Kelas V Sabilullah Muttaqin Sungai

Dungung Sanglar Kecamatan Reteh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

proses pembelajaran IPS dengan menggunakan strategi jigsaw learning

dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, dimana keaktifan belajar siswa

mengalami peningkatan menjadi 88% dengan klasifikasi sangat aktif yang

sebelumnya hanya 27% dengan klasifikasi tidak aktif.

3. Sepriani Putri (2012) judul pengaruh starategi Pembelajaran Aktif

Everyone Is Teacher dengan Teknik Kancing Gemerincing Terhadap

Keaktifan Belajar Siswa SMP Muhamadiyah 1 Pekanbaru. Hasil

penenlitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran melalui ETH dengan

teknik Kancing Gemerincing dapat dikatan ada pengaruh yang signifikan

dengan klasifikasi sebesar 10.11%
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini dapat memberikan petunjuk bagaimana suatu

variabel diukur sehingga dapat  diketahui baik buruk hasil pengukuran

tersebut. Adapun variabel X  dalam penelitian ini mengenai pembelajaran

menyenangkan dan variabel Y mengenai keaktifan belajar siswa. Menghindari

kesalah pahaman tentang skripsi ini oleh pihak lain yang membacanya, maka

istilah-istilah pokoknya dioperasionalkan.

a. Pembelajaran Menyenangkan

1. Guru mengatur tempat duduk siswa yang memungkin siswa untuk

menerima akses informasi dengan baik dan merata

2. Guru menggerakkan siswa secara bersama-sama  memelihara

lingkungan belajar agar selalu bersih

3. Guru bersikap akrab seperti sahabat dengan siswa

4. Guru memberikan perhatian kepada siswa

5. Guru menciptakan suasana aman bagi siswa dalam mengajukan

pertanyaan

6. Guru menciptakan suasana aman bagi siswa dalam mengungkap

dilema dan kesulitan belajar

7. Guru membuat pembelajaran semenarik mungkin bagi siswa

8. Guru memberikan penguatan dalam belajar

9. Guru menjamin ketersediaan materi dalam belajar

10. Guru menggunakan metode yang relevan dengan materi yang diajar

11. Guru menciptakan belajar sambil bermain
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12. Guru menciptakan belajar sambil reakreasi

13. Guru menciptakan pembelajaran menantang bagi siswa

14. Guru mengeksplorasi materi yang sedang dipelajari

15. Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap proses

pembelajaran

16. Guru menyisipkan humor dalam belajar

17. Guru memberikan dorongan semangat kepada siswa dalam belajar

18. Guru menggunakan jeda (istirahat sejenak) dalam pembelajaran

19. Guru memberikan dukungan antusias untuk memotivasi siswa belajar.

b. Keaktifan Belajar Siswa

1. Siswa berusaha mencari informasi yang diperlukan dalam belajar

2. Siswa bertanya kepada guru mengenai hal-hal yang belum

dipahaminya

3. Siswa bertanya kepada  siswa lainnya ketika penjelasan yang

disampaikan siswa lain belum jelas baginya

4. Siswa mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan

guru

5. Siswa mengajukan pendapat terhadap pertanyaan yang diajukan siswa

lainnya

6. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang dilontorkan kepadanya

7. Siswa turut seerta dalam melaksanakan tugas belajar

8. Siswa memperhatikan sungguh-sungguh materi yang diajarkan guru

9. Siswa mendengar secara seksama penjelasan yang disampaikan guru
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10. Siswa mencatat semua informasi penting yang disampaikan guru

11. Siswa dapat menjelaskan kembali penjelasan yang telah disampaikan

guru

12. Siswa melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaannya

13. Siswa memperbaiki hasil pekerjaan yang diperolehnya

14. Siswa membuat kesimpulan pembelajaran dengan bahasanya sendiri

15. Siswa memanfaatkan sumber belajar yang ada disekitar secara

maksimal.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi dasar

Ada pengaruh yang signifikan antara Pembelajaran Yang

Menyenangkan Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar.

2. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara Pembembelajaran yang

Menyenangkan Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pembelajaran yang

Menyenangkan Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata
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Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.


