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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoristik

1. Pengertian Strategi Pembelajaran

Wina Sanjaya dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan,

method, or series of actifvities designed to achieves a particular educational goal.

Jadi, dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaaan

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu.1

Berdasarkan pengertian di atas, ada dua hal yang patut kita cermati.

Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan

metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya / kekuatan dalam pembelajaran. Ini

berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana

kerja belum sampai pada tindakan. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan

tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian

tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan

berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian

tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang

jelas yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam

implementasi suatu strategi.

Sedangkan Saiful berpendapat bahwa secara umum strategi mempunyai

pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai

1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta:
Kencana, 2007, hlm. 126
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sasaran yang telah ditentukan. Lebih lanjut dikatakan, jika dihubungkan dengan

belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak

didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang

telah digariskan.2

Ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal

berikut:

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan
tingkah laku dan kepribadian anak didik 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.

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal 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.3

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di ketahui bahwa strategi

pembeelajaran merupakan suatu perencanaan yang di lakukan oleh seorang guru

dalam pelaksanaan pembelajan, perencanaa tersebut meliputi penggunaan metode

dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan mempunyai suatu tujuan yaitu

dalam pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

2. Strategi Pembelajaran Sampel Perwakilan

Strategi pembelajaran sampel perwakilan ini dapat memungkinkan guru

untuk menarik sampel perwakilan siswa dari seluruh kelas dan mengetahuinya

dengan mewancarai mereka di depan kelas.4 Adakalanya jumlah siswa dalam kelas

terlalu banyak dan tidak mungkin untuk memahami siapa saja yang ada dalam

2 Syaiful Bahri Djamarah. Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 5
3 Ibid

4 Melvin Silberman, Loc. Cit
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ruangan. Maka strategi ini dapat diterapkan untuk menarik sampel perwakilan siswa

dari seluruh kelas dan mengetahuinya dengan mewancarai mereka di depan kelas.

Lebih lanjut Melvin Silberman menyatakan sterategi pembelajaran sampel

perwakilan mempunyai langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam proses

pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

a. Guru berusaha mengenal semua siswa di kelas (mengenal kemampuan siswa
memahami materi)

b. Guru membentuk sampel kecil siswa yang mewakili sejumlah keragaman
dikelas

c. Guru menjelaskan beberapa hal yang membedakan siswa yaitu dengan cara
meminta kepada tiap anggota pertama dari “sampel perwakilan kelas” untuk
menjadi relawan siswa (siswa yang ditunjuk untuk memberi tugas).

d. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang mengangkat tangan dari tiap-
tiap kelompok untuk mengetahui dan memahami harapan, keterampilan,
pengalaman, latarbelakang, dan pendapatnya.

e. Guru mendengar jawaban dari relawan pertama, selanjutnya guru meminta
jawaban dari relawan kedua yang berbeda dari relewan pertama.

f. Guru meneruskan pembelajaran dengan meminta beberapa siswa untuk menjadi
relawan (guru yang memutuskan jumlahnya) dilihat dari jawaban yang
diberikan oleh siswa yang telah diwawancarai sebelumnya.5

Adapun kelebihan dari strategi sampel perwakilan adalah sebagai berikut:

a) Guru bisa mengkondisikan suasana kelas

b) Guru mampu mengenal siswa lebih dekat dengan membagikan sampel kecil

siswa.

c) Mampu memberikan motivasi siswa sehingga berani memberikan tanggapan

maupun respon.

d) Memudahkan guru untuk mengetahui siswa mana yang lebih aktif dan

memberikan penjelasan lagi kepada siswa yang kurang mengerti.

Sedangkan kelemahan  dari strategi sampel perwakilan adalah sebagai

berikut:

5 Ibid
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a) Memakan waktu pembelajaran lebih lama

b) Sulit terkendali ketika memilih siswa untuk di jadikan sampel

c) Siswa yang kurang aktif akan memunculkan kekeributan di kelas.6

3. Pengertian Belajar

Dalam kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis belajar memiliki arti

“berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”, belajar adalah sebuah kegiatan untuk

mencapai kepandaian atau ilmu, usaha yang di lakukan disini usaha manusia untuk

memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum di punyai

sebelumnya.7

Hamalik mengemukakan belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan

melalui penglaman, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu

hasil atau tujuan, belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari

itu.melainkan akan terjadi perubahan tingkah laku.8 Dalam belajar seorang siswa akan

mendapatkan suatu pengetahuan baru dan akan merubah prilaku siswa tersebut

menjadi lebih baik dari sebelumnya, yang mana pada awalnya tidak tahu menjadi tahu.

Menurut asri belajar adalam pandangan behavioristik, adalah perubahan

tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, dengan

kata lain belajar merupakan bentuk perubahan yang di alami siswa dallam hal

kemampuannya untuk bertingkah laku dengnan cara yang baru, sebagai hasil interaksi

6 Ibid
7 Baharuddin dan Nur wahyuni, 2008. Teori Belajar dan Pembelajaran, Jogjakarta : Ar-ruzz

Media, hlm.13
8 Oemar Hamalik, 2004, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 27
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antar astimulus dan respon.9 Maka belajara merupakan bentuk perubahan yang di

sebebkan adanya suatu interaksi anatara seseorang dengan orang lain, dalam interaksi

tersebut saling mempengaruhi pada prilaku seseorang.

Menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang di lakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya. Maka

belajar meruapakan suatu usaha nyata yang di lakukan oleh seseorang untuk

mendpatkan suatu perubahan pada dirinya atau untuk mendapatkan ilmu baru tentang

tingkah laku yang baik.10

Baharuddin mengemukakan terdapat ciri-ciri dari belajar, diantaranya :

a. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku(chang behavior). Ini

berarti, bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu

adanya perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak

terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita

tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar.

b. perubahan perilaku relative permanent. Ini berarti, bahwa perubahan

tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap

atau tidak berubah-rubah. Tetapi, perubahan tingkah laku tersebut tidak akan

terpancang seumur hidup.

c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses

belajar sedang berlangsung, perubahan prilaku tersebut bersifat potensial

d. tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman

9 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, 2004, Jakarta: rineka Cipta.h. 20
10 Slameto, 2010, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 2
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e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk

mengubah tingkah laku.11

Di dalam belajar terdapat suatu proses, maka proses belajar suatu aktivitas yang

terjadi pada pusat saraf individu yanag belajar, proses belajar hanya bisa di amati jiak

ada perubahan prilaku dari seseorang yang berbeda  dengan sebelumnya. Sedangkan

pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun

teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.12

B. Hasil Belajar

Syah menyatakan bahwa pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal

meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses

belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah

itu, khususnya ranah siswa, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu

ada yang bersifat intangible (tak dapat diraba). Oleh karena itu, yang dapat dilakukan

guru dalam hal ini adalah hanya mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang

dianggap penting dan diharapkan dapat menceminkan perubahan yang terjadi sebagai

hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun yang berdimensi

karsa.13

Agus Suprijono menjelaskan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Agus Suprijono

menjelaskan hasil belajar berupa :

11 Baharuddin, Op Cit
12 Syaiful Sagala, 2010, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, hlm.61
13 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 213



14

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk

bahasa, baik lisan maupun tertulis.

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi,

kemampuan analistis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip

keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas

kognitif bersifat khas.

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah

dalam memecahkan masalah.

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan

eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan menjadikan nilai-nilai sebagai standar

perilaku.14

Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah:

Hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang di
capai siswa dengan kreteria tertentu, hasil belajar siswa apada hakekatnya
adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dengan
pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. 15

Tulus Tu’u mengemukakan bahwa prestasi merupakan hasil yang dicapai

seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah

14 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 2009), h. 5-6

15 Nana Sudjana, 2005,Penilaiaan Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja Rosda
Karya. h.3
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hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau diperguruan

tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan

penilaian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan

nilai Tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.16

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hasil

belajar atau prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seorang siswa setelah

mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas. Selain itu hasil belajar

siswa dapat diketahui dari setelah diadakan evaluasi pembelajaran dari materi

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar secara garis besar dipengaruhi

oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri seseorang dan faktor luar (lingkungan

sosial). Tulus Tu’u mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar antara lain:

1. Kecerdasan

Artinya bahwa tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki seorang siswa

sangat menentukan keberhasilannya mencapai prestasi belajar, termasuk

prestasi-prestasi lain sesuai macam kecerdasan yang menonjol yang ada dalam

dirinya.

2. Usaha Diri

16 Ibid. h. 75
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Usaha diri seseorang merupakan cirri khas yang di milikinya, manusia pada

dasarnya unik, artinya tiap orang memiliki cirri khas yang membedakan

dengan orang lain.

3. Les privat

Les privat adalah salah satu wujud dari usaha diriy, yakni menambahpelajaran

yang di terima dari sekolah, dengan ikut bimbingan belajar.

4. Teman gaul

Teman gaul ini dapat memberikan dampak yang baik, sebab itu orang tua

bertanggung jawab memnentukan pilihan teman gaulnya, siapapun yang di

pilih pilihan itu ajan membawa akaibat masing-masing.

5. Waktu yang cukup untuk belajar

Anak kerap sekali mengisis banyak waktu dengan kegiatan-kegiatan yang

tidak berhubungan dengan kegiatan belajar, pada saat mereka seharusnya

mulai belajar di rumah pad amalam hari , lelah dan rasa kantuk menggoda,

oleh karena itu  perhatian, minat, konsentrasi belajar menjadi terganggu atau

kalah terhadap ngantuk tadi.waktu belajar seharusnya di sediakan cukuyp

banyak pada waktu sore dan malam hari, dalam hal ini guru dan orang tua

dapat berperan membantu siswa mengatur, mmebagi, mengelola dan mengisis

waktu dengan baik17.

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar yang

diperoleh oleh siswa dipengaruhi oleh faktor internal (dari dalam diri siswa) dan faktor

17Tulus Tu,u. Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa. Jakarta: Grasindo, 2004, hal.
111-114
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eksternal (dari luar diri siswa). Dari luar diri siswa termasuklah di dalamnya perhatian

atau bantuan orang tua ketika anak belajar di rumah.

D. Jenis-jenis Hasil Belajar

Horwaed mengemukakan ada 3 jenis atau tiga tipe, hasil belajar yaitu :

1. Keterampilan dan kebiasaan

2. Pengetahuan dan pengertian

3. sikap dan cita cita

sedangkan bloom mengatakan terdapat 3 ranah hasil belajar

1. Ranah kognitif

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek,

yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan

evaluasi.

2. Ranah afektif

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan,

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.

3. Ranah psikomotoris

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak, ada

enam aspek ranah psikomotoris yakni, gerakan refleks, keterampilan

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan,

gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif.18

E. Pengujian  Hasil Belajar

18 Nana Sudjana, Op Cit h. 22
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Tes hasil belajar merupakan butir tes yang digunakan untuk mengetahui

hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hasil Belajar

meliputi tes hasil belajar produk, tes hasil proses, dan tes hasil belajar psikomotorik.

Tes hasil belajar psikomotorik berupa keterampilan melaksanakan eksperimen.

Tes belajar dibuat mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai,

dijabarkan ke dalam indikator pencapaian ha Si! belajar dan disusun berdasarkan kisi-

kisi penulisan butir soal lengkap dengan kunci jawabannya serta lembar observasi

penilaian psikomotor kinerja siswa.

Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan

siswa. Tes hasil belajar yang dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan

kognitif. Untuk penskoran hasil tes, menggunakan panduan evaluasi yang memuat kunci

dan pedoman penskoran setiap butir soal. Selain perangkat pembelajaran, untuk

mengamati kegiatan pembelajaran, aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran19

F. Hubungan Strategi Pembelajaran Mengakrabkan Sampel Perwakilan dengan

Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan uraian sebelumnya, strategi pembelajaran mengakrabkan sampel

perwakilan merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan cara diskusi

dalam kelas yaitu dengan menciptakan suasana yang mana salah satu siswa sebagai

sampel perwakilan dari teman yang lain. Dengan menggunakan strategi ini dapat

mempertinggi partisipasi siswa secara individual, rasa sosial mereka dapat

19 Trianto, 2010, Mendesain Model Pembelajaran, Jakarta: Predia Pranada.h. 235-236
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dikembangkan, karena bisa saling membantu dalam memecahkan soal, mendorong

rasa kesatuan, memberi kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat dan

membantu mengembangkan kepemimpinan.20

Hasil belajar adalah kompetensi yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajarnya dalam bentuk angka-angka atau skor dan hasil tes setelah

proses pembelajaran. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah kompetensi yang

dicapai atau dimiliki siswa dalam bentuk angka-angka atau skor dari hasil tes setelah

mengikuti proses pembelajaran melalui penerapan strategi pembelajaran

mengakrabkan sampel perwakilan. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa

setelah mengikuti proses pembelajaran dilakukan evaluasi hasil belajar21.

G. Penelitian Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya,

unsur relevannya dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah sama-sama

penerapan strategi pembelajaran mengakrabkan sampel perwakilan. Adapun penelitian

tersebut adalah penelitian yaang dilakukan oleh Wilda Ningsih dari Instansi yang

berbeda yaitu dari Universitas Islam Riau, jurusan IPA, tahun 2010 yaitu dengan judul

“Peningkatan aktivitas Belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Strategi

Pembelajaran Mengakrabkan Sampel Perwakilan  pada Siswa Kelas V SDN 006 Pasir

Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar” dengan tingkat

keberhasilan penelitian secara klasikal mencapai 87%.

20 Melvin Silberman, Loc. Cit

21 Muhibbin Syah, Lok Cit
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Berdasarkan dari judul di atas, maka dapat kita lihat relevansi dengan

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menerapkan strategi pembelajaran

Mengakrabkan Sampel Perwakilan. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu

peneliti bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa sedangkan Sdri Wilda bertujuan

meningkatkan Aktivitas Belajar siswa. dengan tingkat keberhasilan penelitian

mencapai rata-rata persentase 82 %.

H. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka teoritis, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah

penerapan strategi pembelajaran mengakrabkan sampel perwakilan untuk

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada materi Sumber Daya

Alam siswa kelas IV SDN 010 Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

I. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kinerja

a. Aktivitas Guru

1) Guru mengajukan pertanyaan kepada masing-masing siswa untuk dijawab

secara individu. Dengan tujuan  mengenal kemampuan semua siswa di

kelas tentang materi yang dipelajari.

2) Guru membentuk kelompok kecil secara heterogen dilihat dari kemampuan

siswa dalam menjawab pertanyaan guru yang diajukan di awal tadi untuk

mewakili sejumlah siswa
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3) Guru meminta kepada tiap anggota pertama dari “sampel perwakilan

kelas” untuk menjadi relawan siswa (siswa yang ditunjuk untuk memberi

tugas).

4) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang mengangkat tangan untuk

menyebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta

penyebabnya dari tiap-tiap kelompok untuk mengetahui dan memahami,

keterampilan, pengalaman, latarbelakang, dan pendapatnya.

5) Guru mendengar jawaban dari relawan pertama, selanjutnya guru meminta

jawaban dari relawan kedua yang berbeda dari relewan pertama.

6) Guru meneruskan pembelajaran dengan meminta beberapa siswa untuk

menjadi relewan (guru yang memutuskan jumlahnya) dilihat dari jawaban

yang diberikan oleh siswa yang telah diwawancarai sebelumnya.

b. Aktivitas Siswa

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang keinginan guru yang akan

mengenal siswa di kelas (mengenal kemampuan siswa memahami materi)

dengan menjawab pertanyaan guru secara perindividu

2) Siswa membentuk kelompok kecil yang dipilih oleh guru dilihat dari

jawaban siswa sebagai sampel dari seluruh siswa

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang hal-hal yang membedakan

siswa. Siswa yang ditunjuk dari anggota pertama atau sampel perwakilan

kelas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

4) Siswa dari tiap-tiap kelompok mengangkat tangan untuk mengajukan

pertanyaan tentang materi pelajaran
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5) setelah mendengar jawaban dari relawan pertama maka relewan kedua juga

melakukan seperti yang relawan pertama lakukan

6) Siswa yang telah diwawancarai oleh guru selanjutnya menjadi relawan

selanjutnya.

2. Indikator Hasil

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila siswa yang memiliki hasil belajar yang

tinggi di dalam belajar IPA mencapai 85%22. Artinya dengan persentase tersebut

keaktifan belajar siswa pada bidang studi IPA tergolong tinggi.

22 Wardani, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: UT, 2004, hlm. 4.21


