
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

 

Belajar merupakan proses perkembangan yang dialami oleh siswa menuju ke 

arah yang lebih baik.  Menurut Hamalik (2004: 37) belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku pada diri sendiri berkat pengalaman dan latihan.  

Pengalaman dan latihan terjadi melalui interaksi antar individu dan 

lingkungannya, baik lingkungan alamiah maupun lingkungan sosialnya.  

Sedangkan menurut Dewey (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 44) 

mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan 

siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri, 

guru hanya sekedar pembimbing dan pengarah. 

 

Menurut Imaduddin (dalam Simanjuntak, 1993: 52-53) beranggapan bahwa 

belajar adalah proses yang aktif, semakin bertambah aktif anak belajar 

semakin ingat anak akan pelajaran itu. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Silberman (2007: 2) What I hear, I forgot. What I hear, see, and ask question 

about or discuss with someone else, I begin to understand. What I hear, see, 

discuss, and do, I acquire knowledge and skill. What I teach to another, I 

master. Pernyataan tersebut mempertegas bahwasannya untuk mendapatkan 
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hasil belajar yang optimal, siswa harus melakukan interaksi atau aktif dalam 

proses pembelajaran. 

 

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata 

dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui (diturut)  ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an menjadi 

“pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau 

mengajarkan sehingga anak didik mau belajar (KBBI). Dengan kata lain, 

kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat proses 

mengajar, membimbing, melatih, memberi contoh, dan atau mengatur serta 

memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar bisa belajar sehingga 

tercapai tujuan pendidikan. Pembelajaran juga diartikan sebagai usaha 

sistematis yang memungkinkan terciptanya pendidikan (Seifert, 2007: 5). 

Selain itu, proses pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian 

interaksi antara siswa dan guru dalam rangka mencapai tujuannya (Makmun, 

2005: 156). 

 

Sementara itu, peran guru dalam pembelajaran yaitu membuat desain 

instruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak 

mengajar atau membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar yang berupa 

dampak pengajaran (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 5). Sedangkan prinsip 

mengajar adalah mempermudah dan memberikan motivasi kegiatan belajar 

(Sardiman, 2007: 2). Sehingganya, tugas seorang guru dalam proses belajar 

mengajar adalah mempermudah siswa mendapatkan apa yang mereka 

perlukan dengan guru memiliki peran: (1) pembimbing, yaitu guru hanya 
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memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa agar dapat belajar, (2) 

pemimpin, yaitu guru menentukan kemana kegiatan siswa akan diarahkan, (3) 

fasilitator, yaitu guru menyediakan fasilitas yang dapat menciptakan kondisi 

lingkungan sebagai sumber bagi siswa untk melakukan kegiatan belajar. 

 

 

B. Pembelajaran Aktif (Active Learning) dan Strategi LSQ 

 

Pembelajaran aktif (active learning) merupakan suatu pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, 

berarti mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran. Dengan belajar 

aktif ini, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, 

tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini 

biasanya siswa akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga 

hasil belajar dapat dimaksimalkan. Ketika belajar secara pasif, siswa 

mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa daya 

tarik pada hasil (kecuali, barangkali, sekedar sertifikat yang akan dia terima). 

Ketika belajar secara aktif, pelajar mencari sesuatu. Dia ingin menjawab 

pertanyaan, memerlukan informasi untuk menyelesaikan masalah, atau 

menyelidiki cara untuk melakukan perkerjaan (Silberman, 2007: 6). 

 

LSQ adalah suatu strategi pembelajaran aktif dalam bertanya. Silberman 

(2007:144) mengemukakan bahwa proses mempelajari sesuatu yang baru 

adalah lebih efektif jika siswa tersebut aktif mencari pola dari pada menerima 

saja (terus bertanya dari pada hanya menerima apa yang disampaikan oleh 

pengajar). Satu cara menciptakan pola belajar aktif ini adalah merangsang 
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siswa untuk bertanya tentang materi pelajaran, tanpa penjelasan dari guru 

terlebih dahulu. Untuk dapat mengajukan pertanyaan maka siswa diminta 

untuk membaca materi pelajaran terlebih dahulu. Dengan membaca materi 

pelajaran siswa dapat mengetahui bagian materi yang tidak dipahami, 

sedangkan dengan mendiskusikan dan menanyakan membuat siswa menjadi 

lebih paham. Dengan demikian, apabila dalam mempelajari materi pelajaran 

terjadi kesalahan konsep maka dapat terlihat dan dapat dibenarkan secara 

bersama-sama. 

 

Tanjung (2012: 11) mengatakan strategi LSQ adalah strategi yang digunakan 

oleh guru dengan maksud mengajak siswa untuk membahas pelajaran dengan 

cara mempertanyakan secara lisan dan tulisan mengenai hal-hal yang masih 

dirasa sulit terhadap materi pelajaran maupun terhadap teks bacaan. Dengan 

membaca maka dapat memetik bahan-bahan pokok yang penting. Dalam hal 

ini terdapat beberapa cara seperti: 

1) Saat membaca, siswa memberi garis bawah. Slameto (2003: 84) 

mengatakan bahwa membaca besar pengaruhnya terhadap belajar. Hal ini 

bertujuan agar siswa mengetahui kata yang pentig atau kata-kata yang 

kurang dimengerti. Siswa membuat catatan atau ringkasan hasil bacaan. 

Hal ini bertujuan agar siswa mengetahui materi yang perlu dihafal atau 

dikaji ulang. 

2) Dengan bertanya akan membantu siswa belajar, membantu siswa lebih 

sempurna dalam menerima informasi, atau dapat mengembangkan 

keterampilan kognitif tingkat tinggi. Dengan demikian siswa tidak hanya 

akan mempelajarai “bertanya” yang baik dan benar, tetapi juga belajar. Hal 
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ini sesuai dengan pendapat John Dewey ( dalam Asyhar, 2004: 5) yang 

mengatakan bahwa dengan bertanya siswa akan menjadi tahu akan hal-hal 

yang sebelumnya belum ia ketahui. 

 

Adapun langkah-langkah dalam penggunaan strategi LSQ ini (Zaini, Munthe, 

dan Aryanti, 2008: 44-45) adalah: 

a) Guru memilih bahan bacaan yang sesuai dengan materi. 

b) Guru meminta siswa untuk mempelajari bacaan sendirian atau dengan 

teman. 

c) Siswa diminta memberi tanda pada bagian – bagian bacaan yang tidak 

difahami. Anjurkan mereka untuk memberi tanda sebanyak mungkin. 

d) Kemudian guru membuat kelompok dan siswa di minta untuk membahas 

poin – poin yang tidak diketahui. 

e) Di dalam pasangan atau kelompok kecil siswa di minta untuk menuliskan 

pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca. 

f) Siswa diminta untuk mengumpulkan pertanyaan yang telah di tulis. 

g) Guru menyampaikan materi berdasarkan pertanyaan yang di tulis siswa. 

 

C. Penguasaan Materi 

 

Penguasaan materi merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu 

bahan yang dipelajari.  Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat 

mengenai apa yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni 

melibatkan berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis 

(Arikunto, 2003: 115). 
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Penguasaan materi merupakan hasil belajar kognitif siswa. Hasil belajar dari 

ranah kognitif memiliki hirarki atau bertingkat-tingkat. Adapun tingkat-

tingkat yang dimaksud adalah: (1) informasi non verbal, (2) informasi fakta 

dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip, dan (4) pemecahan masalah 

dan kreatifitas. Informasi nonverbal dikenal atau dipelajari dengan cara 

penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-peristiwa secara langsung. 

Informai fakta dan pengetahuan verbal dikenal atau dipelajari dengan cara 

mendengarkan orang lain dan dengan jalan membaca. Semuanya itu penting 

untuk memperoleh konsep-konsep. Selanjutnya, konsep-konsep itu penting 

untuk membentuk prinsip-prinsip. Kemudian prinsip-prinsip itu penting di 

dalam pemecahan masalah atau di dalam kreativitas (Slameto, 2003: 131). 

 

Ranah kognitif versi revisi taksonomi Bloom (Anderson dkk, 2000: 67) 

mencakup : 

a. Menghafal (Remember): menarik kembali informasi yang tersimpan 

dalam memori jangka panjang. Kategori ini mencakup dua macam 

proses kognitif: mengenali (recognizing) dan mengingat (recalling). 

b. Memahami (Undestand): mengonstruk makna berdasarkan pengetahuan 

awal yang dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke 

dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Kategori 

memahami mencakup tujuh proses kognitif: menafsirkan (interpreting), 

memberikan contoh (exemplifying), mengklasifikasikan (classifying), 

meringkas (summarizing), menarik inferensi (inferring), 

membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining). 
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c. Mengaplikasikan (Apply): mencakup penggunaan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Kategori ini mencakup 

dua macam proses kognitif: menjalankan (executing) dan 

mengimplementasikan (implementing). 

d. Menganalisis (Analyze): menguraikan suatu permasalahan atau obyek 

ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar 

unsur-unsur tersebut. Ada tiga macam proses kognitif yang mencakup 

dalam mengalisis: menguraikan (differentiating), mengorganisir 

(organizing), dan menemukan pesan tersirat (atfribufting). 

e. Mengevaluasi (Evaluate): membuat suatu pertimbangan berdasarkan 

kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang 

tercakup dalam kategori ini: memeriksa (checking) dan mengritik 

(critiquing). 

f. Membuat (Create): menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu 

bentuk kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam 

kategori ini, yaitu: membuat (generating), merencanakan (planning), 

dan memproduksi (producing). 

 

Seorang siswa dapat dikatakan telah menguasi materi pelajaran apabila dia 

mampu menyelesaikan soal-soal tes yang diberikan dan mencapai target 

pencapaian materi yang telah ditentukan. Sedangkan untuk mengukur 

penguasaan materi oleh siswa maka diadakan evaluasi. Menurut Thoha 

(1994:1) evaluasi merupkan kegiatan yang terencana untuk mengetahui 

keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen  dan hasilnya 

dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. 
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Instrumen atau alat ukur yang bisa digunakan dalam evaluasi adalah tes.  

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan 

(Arikunto, 2003: 53). Kriteria untuk mengetahui penguasaan materi oleh 

siswa dalam sebuah tabel (Arikunto, 2010: 425). 

 

Tabel 1. Kriteria penguasaan materi 

Taraf Nilai Rata-rata Kualifikasi Nilai 

≥ 81 Baik Sekali 

≥ 66 Baik 

56 – 65 Cukup Baik 

≤ 55 Kurang Baik 

 

 


