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KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Teoretis

1. Keaktifan Belajar

a. Pengertian Keaktifan Belajar

Menurut Thursan Hakim belajar adalah suatu  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 fikir, dan lain-lain

kemampuan.1 Muhammad Ali secara umum menyatakan belajar dapat diartikan

sebagai proses perubahan tingkah perilaku, akibat interaksi individu dengan

lingkungan.2

Belajar menurut Aunurrahman adalah suatu proses yang dilakukan individu

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalaman sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya.3

Berdasarkan pendapat para ahli dapat dipahami bahwa belajar merupakan proses

perubahan

perilaku pada diri sendiri berkat adanya imteraksi individu dengan

lingkungannya.

Sedangkan keaktifan belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan

guru dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif,

1 Thursan Hakim, 2005, Belajar Secara Efektif, Jakarta : Puspa Swara,  h. 1
2 Muhammad Ali, 2008, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung : Sinar Baru Algensindo,h.
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3 Aunurrahman, 2012, Belajar dan pembelajaran, Bandung : Alfabeta, h. 35



mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.4 Menurut Dasim Budimansyah

keaktifan belajar adalah proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana

sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif mengajukan pertanyaan,

mengemukakan gagasan, dan mencari data dan informasi yang mereka perlukan

untuk memecahkan masalah.5

Proses belajar merupakan proses yang komplek. Dalam belajar harus di

usahakan agar anak terlibat secara mental, sehingga kosentrasinyadalam

menyerap pelajaran dapat diupayakan semaksimal mungkin. Apabila anak dapat

terlibat secara penuh maka ia akan lebih aktif dalam belajar. Sesuai dengan

firman Allah SWT dalam Q.S Al-Alaq: 1-5








Artinya:1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.6

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT megajar manusia dengan perantara

tulis baca dan interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan oleh Allah SWT

(sebagai seorang guru) kepada nabi Muhammad SAW (sebagai seorang murid). Hal

ini berkaitan dengan aktifitas guru dalam proses belajar mengajar di kelas.

4 Hartonodkk, 2008,Pembelajaran  Aktif  Inovatif  Kreatif Menyenangkan, Pekanbaru: Zanafa, h. 11
5 Dasim Budimansyah, 2009, PAKEM Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan,

Bandung : PT Genesindo, h. 70
6 Q.S Al-Alaq: 1-5



b. Jenis-Jenis Keaktifan Belajar

Menurut Ramayulis keaktifan mencakup keaktifan jasmani dan rohani.

Kegiatan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan disekolah menurut hasil

penelitian yang dilakukan oleh Paul B.Diedrich dalam buku Ramayulis meliputi :

1) Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar,

demonstrasi,percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya.

2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,

mengeluarkan pendapat, interview, diskusi dan sebagainya.

3) Listening activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan diskusi, musik,

pidato, ceramah dan sebagainya.

4) Writing activities, seperti menulis cerita,karangan, laporan, angket, menyalin

dan sebagainya.

5) Drawing activities, seperti menggambarkan, membuat grafik, peta, patroon

dan sebagainya.

6) Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat kontruksi, model

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya.

7) Mental activities, seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal,

menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya.

8) Emotional activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, tenang, gugup,

kagum, dan sebagainya.7

c. Prinsip-Prinsip Keaktifan Belajar

Aunurrahman menjelaskan implikasi prinsip keaktifan atau aktivitas bagi

guru di dalam proses pembelajaran adalah :

7Ramayulis, 2008, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Kalam Mulia, h. 243-244



1) Memberikan kesempatan, peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk

berkreativitas dalam proses pembelajaran.

2) Memberi kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan atau inquiri dan

eksperimen

3) Memberi tugas individual dan kelompok melalui kontrol guru

4) Menggunakan multi strategi dan multi media di dalam pembelajaran.8

d. Dimensi-Dimensi Keaktifan Belajar

Mc. Keachie dalam J.J. Hasibuan mengemukakan tujuh dimensi didalam

proses belajar mengajar, yang di dalamnya dapat terjadi keaktifan siswa dalam

belajar. Adapun dimensi-dimensi yang dimaksud adalah :

1) Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan belajar mengajar

2) Tekanan pada aspek afektif dalam pengajaran

3) Partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar

4) Penerimaan (acceptance) guru terhadap perbuatan atau kontribusi siswa

yang kurang relevan atau bahkan sama sekali salah

5) Kekohesifan kelas sebagai kelompok

6) Kebebasan atau lebih tepat kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk

mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sekolah

7) Jumlah waktu yang dipergunakan untuk mengulangi masalah pribadi siswa,

baik yang tidak maupun yang berhubungan dengan pelajaran.9

8 Aunurrahman,Op. Cit, h. 120-121
9J.J. Hasibuan, 2009,ProsesBelajarMengajar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,h. 7-8



e. Ciri-Ciri Keaktifan Belajar

Adapun ciri-ciri peserta didik yang aktif sebagai berikut:

1) Siswa selalu bertanya atau meminta penjelasan dari gurunya apabila ada

materi/persoalanyang tidak dapat dipahami dan dipecahkan olehnya.

2) Siswa dalam  mengemukakan gagasan dan mendiskusikan gagasan orang

lain dengan gagasannya sendiri.

3) Siswa mengerjakan semua tugas mereka harus menggunakan otak,

mengkaji gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan apa yang telah

mereka pelajari. Belajar aktif harus gesif, menyenangkan, bersemangat

dan penuh gairah.10

Sedangkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran ditandai dengan

:

1) Siswa aktif bertanya kepada guru maupun kepada teman sekelompok

2) Siswa aktif mengemukakan pendapat

3) Siswa aktif memberikan sumbangan terhadap respons siswa yang kurang

relevan atau salah

4) Siswa aktif dalam memecahkan masalah yang diberikan guru

5) Siswa aktif secara mandiri mengerjakan tugas yang diberikan guru.11

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar

Banyak  faktor yang dapat mempengaruhi keaktifan belajar, faktor-faktor

tersebut dapat digolongkan kedalam beberapa golongan yaitu :

10 Melvin L. Silberman, 2009,Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Bandung: Nusa Media,h.
9

11 Darwan Syah, 2009, Strategi belajar Mengajar, Jakarta: Diadit Media, h. 117-120



1. Faktor intern yang meliputi :

a). Faktor jasmani

(a). Kesehatan

(b). Cacat tubuh

b). Faktor psikologis

(a). Intelegensi

(b). Perhatian

(c). Minat

(d). Bakat

(e). Motif

(f). Kematangan

(g). Kesiapan

c). Faktor kelelahan

2. Faktor Eksternal

a). Faktor keluarga

(a). Cara orang tua mendidik

(b). Relasi antar anggota keluarga

(c). Suasana rumah

(d). Keadaan ekonomi keluarga

(e). Pengertian keluarga

(f). Latar belakang kebudayaan

b). Faktor sekolah



(a). Metode mengajar

(b). Kurikulum

(c). Relasi guru dengan siswa

(d). Relasi siswa dengan siswa

(e). Disiplin sekolah

(f). Alat pengajaran

(g). Waktu sekolah

(h). Standar pelajaran diatas ukuran

(i). Keadaan gedung

(j). Metode belajar

(k). Tugas rumah

c). Faktor masyarakat

(a). Kegiatan siswa dalam masyarakat

(b). Mass media

(c). Teman bergaul

(d). bentuk kehidupan masyarakat.12

12 Slameto, 2003, Belajar dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi, Jakarta : Rineka Cipta, h. 54-72



2. Strategi Pembelajaran Aktif Group To Group Exchange

a. Pengertian Strategi Group To Group Exchange

GTGE adalah tugas–tugas yang berbeda diberikan kepada kelompok siswa

yang berbeda. Setiap kelompok “mengajarkan” kepada siswa lain apa yang ia

pelajari.13Salah satu strategi belajar aktif yang menuntut siswa untuk berfikir

tentang apa yang dipelajari, berkesempatan untuk berdiskusi dengan teman,

bertanya dan membagi pengetahuan yang diperoleh kepada yang lainnya. Strategi

belajar aktif GTGE memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertindak

sebagai guru bagi siswa lainnya. Sebagian pakar percaya bahwa sebuah mata

pelajaran baru benar-benar dikuasai ketika si pembelajar mampu mengajarkannya

kepada orang lain.

Kemudian Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Anbiya : 7





Artinya: Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad),

melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada

mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu,

jika kamu tiada mengetahui.14

Berdasarkan firman AllahSWT tersebut, menjelaskan bahwa Allah SWTmenyuruh

atau memerintahkan kita untuk bertanya, bertukar fikiran dan berdiskusi dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti dalam belajar mengajar di kelas. Hal ini sejalan

dengan strategi pembelajaran Group To Group Exchange, yang mana selain dapat

13 Melvin L. Silberman, Op. Cit, h. 178
14Q.S Al-Anbiya: 7



menjadikan siswa aktif, kreatif dan mandiri, siswa juga dapat menjadi percaya diri saat

mengeluarkan pendapatnya kepada kelompok lain saat proses belajar mengajar berlangsung.

Strategi belajar aktif mencoba membuktikan bahwa semua anak punya potensi untuk

berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan usianya.Salah satu strategi belajar aktif

yang termasuk dalam bagian pengajaran sesama siswa adalah group to group exchange (

GTGE).

b. Langkah – Langkah Group To Group Exchange

MenurutHartonodkk,langkah-langkah strategi pembelajaran aktif

Group To Group Exchangeadalah sebagai berikut:

1) Bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen
materi yang akan anda sampaikan.Berikan cukup waktu
mempersiapkan bagaimanasiswadapat menyajikan topik yang telah
siswa kerjakan.

2) Ketika fase persiapan selesai, mintalah kelompok memilih seorang
juru bicara menyampaikan kepada kelompok lain.

3) Setelah presentasi singkat, doronglah siswa bertanya pada presenter
atau tawarkan pandangan mereka sendiri.

4) Lanjutkan sisa presentasi agar setiap kelompok memberikan
informasi dan merespon pertanyaan juga komentar siswa.

5) Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan
klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman
siswa.15

Menurut Melvin  L Silberman didalam bukunya Active Learning 101

Cara Belajar Aktif, langkah-langkah pembelajaran GTGE adalah sebagai

berikut:

1) Pilihlah topik yang mencakup gagasan, kejadian, pendapat, konsep
atau pendekatan yang berbeda. Topik itu haruslah topik yang
mendukung pertukaran pendapat atau informasi.

2) Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah
tugas yang diberikan. Pada umumnya, kegiatan ini cocok untuk  dua
hingga empat kelompok. Berikan waktu yang mencukupi kepada

15 Hartono dkk, Op. Cit, h. 95



tiap kelompok untuk menyiapkan cara mereka menyajikan topik
yang ditugaskan kepada mereka.

3) Bila tahap persiapan sudah selesai, perintahkan kelompok untuk
memilih juru bicara. Undang tiap juru bicara untuk memberikan
presentasi kepada kelompok lain.

4) Setelah presentasi singkat, doronglah siswa untuk mengajukan
pertanyaan tentang pendapat presenter atau menawarkan pendapat
mereka sendiri. Beri kesempatan anggota lain dari kelompok si juru
bicara untuk memberi tanggapan.

5) Lanjutnya presentasi kelompok lain agar tiap kelompok
berkesempatan memberikan informasi dan menjawab serta
menanggapi pertanyaan dan komentar audiens. Perbandingkan dan
perbedakan pendapat dan informasi yang dipertukarkan.16

c. Kelebihan dan Kekurangan strategi Group To Group Exchange

1) Kelebihan

a) Membiasakan siswa bekerja sama menurut paham demokrasi,

memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan sikap

musyawarah dan tanggung jawab.

b) Menimbulkan rasa kompetitif yang sehat

c) Guru tidak perlu mengawasi masing-masing siswa cukup

memperhatikan kelompok

d) Melatih ketua untuk melaksanakan tugas kewajiban sebagai siswa yang

patuh peraturan.

2) Kekurangan

a) Sulit menyusun kelompok yang heterogen, terkadang siswa merasa

tidak enak dengan anggota kelompok yang dipilih oleh guru

b) Dalam kerja kelompok terkadang pemimpin kelompok sulit

menjelaskan dan mengadakan pembagian kerja, anggota kelompok

kadang-kadang tidak mematuhi tugas yang diberikan oleh pemimpin

16 Melvin L . Silberman, 2011, Active Learning 101 Cara Belajar Aktif, Bandung : NusaMedia,h. 178-
179



kelompok dan dalam belajar kelompok sering tidak terkendali sehingga

menyimpang dari rencana yang telah ditentukan.17

3. Pengaruh Strategi Group To Group Exchange Terhadap Keaktifan Siswa

Strategi pembelajaran Group To Group Exchange (pertukaran kelompok

dengan kelompok) merupakan strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa

aktif,mampu membangkitkan semangat belajar,meningkatkan kreatifitas siswa dalam

proses pembelajaran. Mengajarkan pada siswa keterampilan, kerjasama, kolaborasi

serta dapat mengetahui tingkat interaksi siswa dengan siswa yang lainnya.18

Pembelajaran aktif tipe pertukaran kelompok dengan kelompok(Group To

Group Exchange) merupakan strategi belajar aktif dan salah satu cara untuk

meningkatkan keaktifan siswa yang dapat membangun atau meningkatkan hasil

belajar siswa. Dengan menggunakan strategi ini  guru dapat mengukur atau menilai

kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap secara aktif, melalui strategi ini

siswa akan lebih aktif dan semangat dalam mengikuti pelajaran.Menurut Melvin L.

Silberman, ada 8 teknik yang dirancang saat awal-awal dari kegiatan belajar aktif,

yaitu: 1) Proses belajar satu kelas penuh, 2) Diskusi kelas, 3) Pengajuan pertanyaan,

4) Kegiatan belajar kolaboratif, 5) Pengajaran oleh teman sekelas, 6) Kegiatan belajar

mandiri, 7) Kegiatan belajar aktif, 8) Pengembangan keterampilan. Jika kedelapan

tujuan tersebut tercapai, maka hal ini akan sangat membantu dalam menciptakan

lingkungan belajar yang melibatkan siswa dan meningkatkan keinginan mereka

untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran19

17 Hamid Huzaifah, Belajar Dan Pembelajaran , 12 maret 2013, http://zaifbio.word
press.com/didownload

18 http://miratriani.blogspot.com/2012/07/metode.pembelajaran.group to.group.html
19 Melvin L Silberman, 2011, Active Learning 101 Cara Belajar Aktif, Bandung : Nusa Media,h. 13



Dari uraian diatas sudah dapat dinyatakan bahwa strategi Group To Group

Exchange merupakan salah satu cara atau teknik belajar untuk meningkatkan

keaktifan siswa melalui diskusi kelas dengan bertukar tempat dengan  menuntut

siswa memahami dan mengambil informasi dari materi kelompok lain yang

kemudian akan kembali kekelompok asal dan membagi informasi yang telah didapat

kepada kelompoknya dan seluruh siswa lainnya.

B. Penelitian Yang Relevan

Setelah penulis memcari danmempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya,

peneliti menemukan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul yang akan diteliti,

yaitu:

1. Jurnal Penelitianyang dilakukan oleh Noprianti Universitas Riau melakukan

penelitian yang berjudul “Penerapan Strategi PembelajaranGroup To Group

Exchange (GGE) Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI

IA SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Tahun Pelajaran 2010/2011”.Kesimpulan dari

penelitian ini adanya peningkatan sebelum penerapan strategi GGE sebesar 3,24%

termasuk kategori sedangsedangkan sesudah penerapan strategi GGE sebesar 3,99

% termasuk kategori tinggi.20 Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis

adalah pengaruh penggunaan strategi GGEterhadap keaktifan siswadenganmean

konstanta keaktifan sebelum penerapan sebesar 34,35 dan sesudah penerapan

keaktifan meningkat sebesar 43,58.

2. Jurnal penelitian Atma Murni mahasiswa Universitas Riau Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Jurusan PMIPA Program Studi Pendidikan Matematika

melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Belajar Aktif Tipe Group

20http://ejournal.unri.ac.id/ndex.php/JPSB/article/view/676



To Group Exchange (GGE) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa

Kelas X IPS 1 MAN 2 Model Pekanbaru”. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif,

Kesimpulan dari penelitian adalah penerapan pembelajaran dengan strategi

pembelajaran aktif tipe group to group exchange dalam pembelajaran Matematika

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X IPS 1 MAN 2 Model

Pekanbaru.21 Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian

eksperimen untuk mengetahui keaktifan siswa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agni Firgia Kasnugrahawat mahasiswa Universitas

Jember Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melakukan penelitian

dengan judul “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Biologi Dengan Strategi

Group To Group Exchange Pada Siswa”. Penelitian ini merupakan tindakan kelas

(PTK), perbedaan dengan penulis yaitu teknik pengumpulan data dengan

menggunakan dengan observasi, wawancara dan tes.22 Sedangkan penelitian yang

dilakukan penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan

observasi, angket dan dokumentasi serta jenis penelitian yang dilakukan penulis

adalah penelitian eksperimen.

C. Konsep Operasional

1. Strategi Pembelajaran Aktif Group To Group Exchange

Kegiatan belajar aktif tidak akan berjalan optimal dan efisien apabila tidak ada

partisipasi dari siswa. Untuk mewujudkan partisipasi siswa dalam belajar maka

perlu dibentuk strategi belajar aktif yaitu Group To Group Exchange untuk

membuat suasana belajar menjadi aktif. Prosedur pelaksanaan dari strategi belajar

21 http://Jurnal.upi.edu/penelitian.pendidikan/author/atmamurni&sa=u&ei=gcqdvitggct
pntsgiab&ved=ocasqfjaa&usg=afqjcnnhuspy_fqgwttiz2tkqbofqr8stta.pdf

22 http://repository.unej.ac.id?handle?123456789?2222183



aktif Group To Group Exchange dapat dirancang oleh guru dengan teknik umum

melalui dua tahap:

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai

dengan strategi pembelajaran yang akan digunakan, serta kerja kelompok

disesuaikan dengan kondisi kelas dan jumlah siswa.

b. Tahap Perlakuan

Berdasarkan teori yang dikemukakan Silberman dan

Hartono.Penggunaan pembelajaran strategi aktif Group To Group Exchange

yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kelas sebagai berikut :

1). Pendahuluan

a)Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b)Guru menyampaikan apersepsi dan membangkitkan motivasi siswa

c) Guru menjelaskan strategi pembelajaran yang akan digunakan.

2). Kegiatan Inti

a) Tahap Eksplorasi

a. siswa dibagi atas beberapa kelompok setiap kelompok terdiri dari 5-6

orang. Kelompok dibentuk berdasarkan susunan yang telah ditentukan

pada tahap persiapan, bentuk kelompok heterogen dari segi jenis

kelamin dan akademis yaitu terdiri dari siswa yang berkemampuan

tinggi, sedang dan kurang.

b. guru memberikan materi yang berbeda-beda pada masing-masing

kelompok untuk dikerjakan dan didiskusikan dalam kelompoknya.

b) Tahap Elaborasi



a.pada kegiatan diskusi guru meminta masing-masing kelompok bekerja

sama dalam kelompoknya saling mengajari satu sama lain.

b. setelah waktu diskusi habis, guru meminta masing-masing kelompok

untuk bertukar anggota tapi dalam kelompok asli sisakan dua anggota

untuk menjelaskan materi yang telah di diskusikan sebelumnya,

sedangkan kelompok pendatang bertugas menjelaskan materi yang

telah di diskusikan pada kelompok asli. Setelah saling bertukar anggota

kelompok masing-masing anggota mengajarkan kepada kelompok lain

terhadap materi yang berbeda-beda. Selanjutnya masing-masing

anggota pendatang kembali pada kelompok asli atau kelompok semula.

c.selanjutnya guru mempersilahkan setiap masing-masing perwakilan

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas,

setelah selesai guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk

bertanya, memberikan tanggapan, kritik dan saran tentang materi yang

disajikan.

d.Guru meminta juru bicara dari kelompok yang membahas

materi berbeda untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan

begitu seterusnya.

c). Tahap konfirmasi

a  guru menunjuk siswa untuk bertanya kepada kelompok lain mengenai

materi yang di diskusikan

b  siswa bertanya dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain.

3). Kegiatan Penutup

a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran yang telah

dipelajari.



b. Guru memberikan penguatan kepada siswa mengenai hasil belajar yang

diperoleh siswa.

2. Keaktifan Belajar

Adapun indikator dari keaktifansiswa melalui strategi Group To Group

Exchange pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

PertamaNegeri 1 Mempura Kabupaten Siak, adalah sebagai berikut:

1. Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan

kelas

2. Siswa mampu mengeluarkan pendapat dan tanggapan terhadap argumen

kelompok lain yang tidak sesuai.

3. Siswa mampu mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain

4. Siswa mampu menjawab dengan tegas dan benar

5. Siswa mampu memanfaatkan lingkungan yang ada disekitarnya sebagai

sumber belajar yang optimal.

6. Siswa mampu membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasa sendiri.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, peneliti berasumsi bahwa

pengaruh penggunaan pembelajaran aktifGroup To Group Exchange dapat

mempengaruhi keaktifan siswa.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah

yang telah dikemukan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut:



Ha : Ada pengaruh penggunaanstrategiGroup To Group Exchange terhadap

keaktifan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mempura

kabupaten Siak

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaanstrategiGroup To Group Exchange terhadap

keaktifan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mempura

kabupaten Siak




