
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Model Active Learning 

 

Active learning adalah proses kegiatan pembelajaran yang subjek didiknya 

terlibat secara  intelektual dan emosional sehingga ia betul-betul berperan dan 

berpatisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Active learning adalah 

pembelajaran yang menekankan siswa untuk mengalami sendiri, untuk berlatih, 

untuk berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosional dan 

keterampilannya, mereka belajar dan berlatih (Hosnan, 2014: 208). Active 

learning adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan 

secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk intraksi 

antar siswa dengan siswa, maupun siswa dengan guru.  

 

Active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunanan semua 

potensi yang dimiliki siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang memuaskan sesuai karakteristik pribadi yang mereka miliki. Disamping itu 

Active learning juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar tertuju 

pada proses pembelajaran (Sutikno, 2014: 149-150). Belajar aktif mengandung 

berbagai kiat yang berguna untuk menumbuhkan kemampuan belajar aktif pada 
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diri siswa dan menggali potensi siswa dan guru untuk sama-sama berkembang, 

dan berbagai pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman. Dalam hal ini, guru 

harus mampu menciptakan suasana kondusif agar siswa aktif bertanya, 

membangun gagasan, melakukan kegiatan yang dapat memberikan proses aktif 

siswa dalam membangun pengetahuan. Dengan demikian, kualitas pembelajaran 

dapat ditingkatkan yang berimplikasi terhadap peningkatan penguasaan materi 

(Sutikno, 2014: 149-150). Pernyataan ini menekankan pentingnya belajar aktif 

dalam pembelajaran agar yang telah dipelajari tidak menjadi suatu hal yang sia-

sia dan sekaligus menjawab permasalahan yang sering dihadapi dalam proses 

pembelajaran, yaitu tidak tuntasnya penguasaan siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

 

Agar belajar menjadi aktif siswa harus mengerjakan banyak sekali tugas. Mereka 

harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan 

menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, 

bersemangat, dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan kelas 

(moving about dan thingking about). Siswa perlu mendengarnya, melihatnya, dan 

membahasnya dengan orang lain, sehingga bisa mempelajari sesuatu dengan 

baik. Bukan cuma itu, siswa perlu mengerjakannya, yaitu: mengambarkan 

sesuatu dengan cara mereka sendiri, menunjukkan contohnya, mencoba 

mempraktikkan ketrampilan, dan mengerjakan tugas yang menuntut pengetahuan 

yang telah atau sudah mereka dapatkan (Silberman, 2006: 9-10). 
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Banyak guru yang masih khawatir terhadap model active learnung ini, adapun 

kekhawatiran mereka berkaitan dengan hal-hal seputar pembelajaran aktif : (1) 

Apakah hanya merupakan kumpulan kegembiraan dan permainan?; ( 2) Apakah 

berfokus pada aktivitas itu sendiri sampai-sampai siswa tidak memahami apa 

yang mereka pelajari?; (3) Apakah menyita banyak waktu?, bagaimanakah kita 

dapat memberikan pelajaran dengan model pembelajaran aktif?; (4) Dapatkah 

model pembelajaran aktif menghangatkan informasi yang hambar dan tidak 

menarik?; (5) Kapan kita menggunakan kelompok dalam pembelajaran aktif, 

bagaimana kita menghindari agar kelompok-kelompok tersebut tidak menyia-

nyiakan waktu dan tidak produktif?; (6) Dapatkah kita mengelompokkan siswa 

untuk seterusnya dengan menggunakan kegiatan pembelajaran aktif?; (7) Apakah 

kemungkinan buruk bahwa siswa akan salah menyimpulkan informasi kepada 

satu sama lain dalam model pembelajaran aktif berbentuk kelompok?; (8) 

Apakah siswa tertarik dengan model pembelajaran aktif?; (9) Bukankah 

diperlukan lebih banyak persiapan dan kreativitas dalam mengajar menggunakan 

model pembelajaran aktif? (Silberman, 2006: 31-34). 

 

Terdapat 101 teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran aktif seperti 

dijelaskan Silberman (dalam Trianto, 2009: 138), teknik-teknik tersebut 

dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:  

a) Bagaimana membantu siswa aktif sejak awal, misalnya strategi tim 

membangun, penilaian mendadak, dan keterlibatan langsung. 
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b) Bagaimana membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan yang aktif, misalnya strategi pembelajaran kelas, diskusi 

kelas, kolaborasi, dan peer teaching; dan 

c) Bagaimana membuat pembelajaran yang tidak terlupakan, misalnya review, 

penilaian diri, dan perencanaan masa depan. 

Tabel 1. Sintak Pembelajaran dalam  Kegiatan Belajar Aktif (Active Learning) 

 
Komponen Kegiatan Siswa Kegiatan Guru 

Pengalaman 1. Melakukan pengamatan 

2. Melakukan percobaan 

3. Membaca 

4. Melakuan wawancara 

5. Membuat sesuatu 

1. Menciptakan kegiatan yang beragam 

2. Mengamati siswa bekerja dan sesekali 

mengajukan pertanyaan yang menantang 

Interaksi 1. Mengajukan pertanyaan 

 

 

 

 

2. Meminta pendapat orang 

lain 

 

3. Memberi komentar 

 

 

4. Bekerja dalam kelompok 

1. Mendengarkan, tidak menertawakan, dan 

memberi kesempatan terlebih dahulu 

kepada siswa lain untuk menjawab. 

2. Mendengarkan 

3. Meminta pendapat siswa lainnya 

4. Mendengarkan, sesekali mengajukan 

pertanyaan yang menantang 

5. Memberi kesempatan kepada siswa lain 

untuk memberi pendapat tentang 

komentar tersebut. 

6. Berkeliling kekelompok sesekali duduk 

bersama kelommpok, mendengarkan 

perbincangan kelompok, dan sesekali 

memberi komentar atau pertanyaan yang 

menantang 

Komunikasi 1. mendemonstrasikan/ 

mempertunjukkan/ 

menjelaskan  

2. berbicara/ bercerita/ 

menceritakan 

3. melaporkan 

4. mengemukakan 

pendapat/pikiran 

(lisan/tulisan) 

5. memajangkan hasil karya  

1. memerhatikan/ memberi komentar/ 

pertanyaan yang menantang 

2. mendengarkan/ memberi komentar/ 

mempertanyakan 

3. tidak menertawakan 

4. membantu agar letak panjang dalam 

jangkauan siswa 

Refleksi 1. memikirkan kembali hasil 

kerja/pikiran sendiri 

1. mempertanyakan 

2. meminta siswa lain untuk memberi 

komentar 

Sumber: Sukanda dalam (Hamdani, 2011: 53-54) 
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Terdapat kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran active Learning 

diantaranya: 

1. Siswa lebih termotivasi  

Pendekatan active learning memungkinkan terjadinya pembelajaran yang 

menyenangkan. Suasana yang menyenangkan merupakan faktor motivasi 

untuk siswa. 

2. Mempunyai lingkungan yang aman 

Pendidik dapat menyediakan lingkungan yang aman melalui modeling dan 

setting batas-batas prilaku dalam kelas.  

3. Partisipasi oleh seluruh kelompok belajar 

Informasi tidak diberikan kepada siswa, tetapi siswa yang mencarinya. 

Beberapa kegiatan mungkin membutuhkan kekuatan, kecerdasan, dan 

beberapa yang lain mungkin membutuhkan siswa untuk menjadi bagiannya. 

Semua mempunyai tempat dan berkontribusi berdasarkan karakteristik 

masing-masing. 

4. Setiap orang bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya sendiri 

Setiap orang bertanggung jawab untuk memutuskan apakah sesuatu hal tepat 

untuk mereka. Setiap orang dapat mengiterpretasikan tindakan-tindakan 

untuk merka sendiri dan mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi mereka. 

5. Kegiatan bersifat fleksibel dan ada relevansinya 

Peraturan dan bahasa boleh diubah menyesuaikan dengan tingkai kebutuhan. 

Dengan membuat perubahan, kita dapat melakukan kegiatan yang relevan 
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dengan berbagai usia kelompok yang bervariasi dengan mengeksplorasi 

konsep yang sama. 

6. Reseftif  meningkat 

Dengan mengunakan active learning sebagai pendekatan dalam pembelajaran 

dimana prinsip-prinsip dan penerapan dari prinsip-perinsip diekspresikan  

oleh siswa, informasi menjadi lebih mudah untuk diterima dan diterapkan.  

7. Pendapat induktif distimulasi 

Jawaban atas pertanyaan tidak diberikan, tetapi dieksplorasi. Pertanyaan dan 

jawaban muncul dari siswa selama kegiatan pembelajaran. 

8. Partisipan mengungkapkan proses berfikir mereka 

Sementara kegiatan diskusi berlangsung, pendidik dapat mengukur tingkat 

pemahaman siswa. Dengan demikian, pendidik dapat berkonsentrasi pada 

hal-hal yang harus diberikan sesuai kebutuhan. 

9. Memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan 

Jika siswa melakukan kesalahan yang menyebabkan kegagalan, hentikan 

kegiatan dan pikirkan alternatif lain dan mulai lagi kegiatan. Dengan 

demikian, siswa dapat belajar bahwa kesalahan dapat menjadi suatu hal yang 

menguntungkan dan membimbing kita untuk menjadi lebih baik.  

10. Memberi kesempatan untuk memperbaiki resiko 

Mengambil resiko merupakan hal yang sulit dalam masyarakat yang 

mengidolakan pemenang. Dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berpartisipasi tanpa tekanan untuk menjadi pemenang, kita telah memberikan 
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kebebasan untuk mencoba tanpa merasa malu untuk melakukan kesalahan 

(Hosnan, 2013: 216-217). 

 

B. Aktivitas Belajar Siswa 

 

Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor penting 

yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi pembelajaran siswa. Pengajaran 

yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas sendiri (Hamalik, 2001: 172). Dalam kegiatan belajar sangat 

diperlukan adanya aktivitas. Tanpa adanya aktivitas, belajar tidak mungkin 

berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proes belajar mengajar merupakan 

rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, 

bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berpikir, membaca dan 

segala kegiatan yang dilakukan dapat menunjang prestasi belajar. Siswa yang 

beraktivitas akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek 

tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk 

hidup di masyarakat (Sardiman, 2003: 100).  

 

Penerapan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dapat dilakuakan melalui 

pengembangan berbagai keterampilan belajar esensial secara efektif yang antara 

lain sebagai berikut: (1) berkomunikasi lisan dan tertulis secara efektif, ( 2) 

berfikir logis kritis dan kreatif, (3) rasa ingin tahu, (4) penguasaan teknologi dan 

informasi, (5) pengembangan personal dan sosial, dan (6) belajar mandiri. Lima 

keterampilan belajar tersebut memiliki intersepsi keterkaitan antar dimensi yang 
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berisi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sangat penting untuk terjadinya 

peristiwa pembelajaran yang sarat nilai dan mengembangkan potensi siswa 

melalui aktivitas belajar disekolah. Belajar harus melibatkan potensi yang 

dimiliki siswa, yang meliputi potensi gerak fisik, potensi panca indra, dan potensi 

intelektual. Sebagian besar siswa memiliki cara belajar yanga kolaboratif, yaitu 

menggabungkan potensi visual, audio, dan kinestetik. Pembelajaran yang 

melibatkan aktivitas siswa secara langsung merupakan implementasi dari gaya 

belajar yang mengaktifkan siswa. Karena dengan aktivitas langsung dalam 

pembelajaran, maka siswa secara otomatis melibatkan gerakan fisik, indra, 

mental, dan intelektual secara bersamaan (Rusman, 2014: 388-389). 

 

Berikut ini adalah daftar macam-macam kegiatan siswa menurut Diendrich 

dalam (Sardiman, 2003: 101) sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demontrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin, membuat rangkuman. 

5. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram, 

charta, poster. 
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6. Motor activities, yang masuk didalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: mencari informasi, menganggap, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emosional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, semangat, bergairah, berani, tegang, gugup. 

 

Terdapat dua jenis aktivitas dalam pembelajaran yaitu aktivitas fisik dan aktivitas 

psikis. Aktivitas fisik ialah siswa giat aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat 

atau hanya pasif. Aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja 

sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Seluruh 

peranan dan  kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif 

untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal sekaligus mengikuti proses 

pengajaran secara aktif. Siswa  mendengarkan, mengamati, menyelidiki, 

mengingat, menguraikan, mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya dan 

sebagainya menurut (Rohani, 2004: 6-7).  Aktivitas-aktivitas terebut tidaklah 

terpisah satu sama lain. Dalam setiap aktivitas motoris terkandung aktivitas 

mental disertai oleh perasaan tertentu dan pada setiap pelajaran terdapat berbagai 

aktivitas yang dapat diupayakan. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

akan memberikan manfaat bagi siswa, bahwa belajar sambil melakukan aktivitas 

lebih banyak mendatangkan hasil bagi siswa, sebab kesan yang didapatkan oleh 
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siswa lebih tahan lama tersimpan di dalam benak anak (Djamarah, 2000: 67). 

Menurut pendapat Djamarah di atas, belajar dengan melakukan aktivitas akan 

lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. Senada dengan hal di 

atas, Gie (1985: 6) menyatakan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar 

tergantung pada aktivitas yang dilakukannya selama proses pembelajaran. 

Aktivitas belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar 

yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa 

perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada sedikit 

banyaknya perubahan. Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh 

aspek psikofisis siswa, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi 

perubahan prilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik 

berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

 

Aktivitas dalam belajar dapat memberikan nilai tambah (add value) bagi siswa, 

berupa hal-hal berikut: 

1. Siswa memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar sebagai wujud adanya 

motivasi internal (driving force) untuk belajar sejati. 

2. Siswa mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang dapat 

memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral. 

3. Siswa belajar dengan menurut minat dan kemampuannya. 

4. Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis di 

kalangan siswa. 
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5. Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat menumbuh  

kembangkan pemahaman berpikir kritis serta menghindarkan terjadinya  

verbalisme. 

6. Menumbuhkembangkan sikap kooperatif dikalangan siswa sehingga sekolah 

menjadi hidup, sejalan, dan serasi dengan kehidupan masyarakat disekitarnya 

(Hanafiah, 2009: 23-24).  

 

Dierich yang dikutip Hamalik (dalam Hanafiah 2009: 24-25) menyatakan 

aktivitas belajar dibagi ke dalam delapan kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1. Kegiatan-kegiatan visual, yaitu membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati, eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), yaitu mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan, atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, atau mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, yaitu menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan copy, membuat outline atau rangkuman, dan 

mengerjakan tes, serta mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, yaitu menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram, peta, dan pola. 
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6. Kegiatan-kegiatan metrik, yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, serta 

menari dan berkebun.  

7. Kegiatan-kegiatan mental, yaitu merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, yaitu minat, membedakan, berani, tenang, dan 

lain-lain. 

 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu atau dari tidak mampu melakukan kegiatan menjadi mampu 

melakukan kegiatan. 

 

C. Hasil Belajar Siswa   

 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar meupakan berakhirnya penggal dan puncak 

proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindakan guru, suatu 

pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain, merupakan peningkatan 

kemampuan mental siswa (Dimyati dan Mudjiono, 2009: 4). 
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Selain itu hasil belajar merupakan suatu puncak proses pembelajaran. Suatu 

proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan 

dari proses belajar mengajar tersebut.  Hasil belajar dapat diketahui dengan 

adanya evaluasi hasil belajar.  Seperti yang diungkapkan oleh Davies (dalam 

Dimyati dan Mudjiono, 2009: 201) evaluasi hasil belajar adalah sebagai kegiatan 

yang berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah-

ranah yang terkandung dalam tujuan. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil 

belajar siswa secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

 

Anderson, dkk dalam Prawiradilaga (2007: 94-95), menyatakan bahwa hasil 

belajar dalam kecakapan kognitif ini terdiri dari 6 proses berpikir, yaitu (1) 

mengingat, (2) mengerti, (3) menerapkan, (4) menganalisis, (5) menilai, dan (6) 

berkreasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai 6 proses berpikir di atas dapat dilihat 

seperti pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

Tabel 2.  Ringkasan jenjang belajar 

Berpikir Uraian Rincian 

Mengingat 
Memunculkan pengetahuan 

dari jangka panjang 

Mengenali 

Mengingat 

Mengerti 

Membentuk arti dari pesan 

pembelajaran (isi) : lisan, 

tulisan, grafis, atau gambar 

Memahami 

Membuat contoh 

Mengelompokan 

Meringkas 

Meramalkan 

Membandingkan 

Menjelaskan 

Menerapkan 

Melaksanakan atau 

menggunakan prosedur 

dalam situasi tertentu 

Melaksanakan 

Mengembangkan 

Menganalisis 

Menjabarkan komponen 

atau struktur dengan 

membedakan dari bentuk 

dan fungsi, tujuan dan 

seterusnya. 

Membedakan 

Menyusun kembali 

Menandai 

Menilai 

Menyusun pertimbangan 

berdasarkan kriteria dan 

persyaratan khusus 

Mengecek 

Mengkritik 

Berkreasi 

Menyusun sesuatu hal baru; 

memodifikasi suatu model 

lama, menjadi sesuatu yang 

berbeda, dan seterusnya. 

Menghasilkan 

Merencanakan 

Membentuk 

Sumber: dimodifikasi dari Prawiradilaga (2007:95) 

Hasil belajar dari aspek kognitif mempunyai hirarki atau tingkatan dalam 

pencapaiannya. 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 non verbal dikenal  cara 

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

Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal mendengarkan orang lain dan 

dengan jalan membaca. Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep. 

Selanjutnya, konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip. 
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Kemudian prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan masalah atau di dalam 

kreativitas  (Slameto, 1991: 131). 

 

Menurut Arikunto (2008: 253) beberapa tes yang dilakukan guru untuk menilai 

keberhasilan siswa, diantaranya: uji blok, ulangan harian, tes lisan saat 

pembelajaran berlangsung, tes mid semester dan tes akhir semester. Hasil dari tes 

tersebut berupa nilai yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan proses 

pembelajaran yang terjadi. Tes ini dibuat oleh guru berkaitan dengan materi yang 

telah diajarkan. Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar. Bahan 

mentah hasil belajar terwujud dalam lembar jawaban soal ulangan dan karya atau 

benda. Bagi guru, hasil belajar siswa di kelasnya berguna untuk melakukan 

perbaikan tindak mengajar atau evaluasi. Bagi siswa, hasil belajar tersebut 

berguna untuk memperbaiki cara-cara belajar lebih lanjut.  

 

Selain diukur dalam bentuk nilai, hasil belajar juga dapat diamati dan diukur dari 

perubaha tingkah laku diri siswa. Sesuai dengan pendapat Hamalik (2008: 155) 

bahwa hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku diri siswa, yang dapat diamati 

dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. 

Perubahan tersebut diartikan terjadinya pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap 

kurang sopan menjadi sopan. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku sehingga dengan belajar seseorang akan mengalami 

perubahan berpikir dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. 
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D. Kerangka Pikir 

 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran memiliki peranan penting dalam perolehan 

pengetahuan siswa dan hasil belajar siswa. Pada kenyataannya dalam proses 

pembelajaran guru belum  melibatkan siswa untuk aktif memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuannya, sehingga menyebabkan hasil belajar siswa 

yang rendah. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan 

siswa ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

Salah satu model pembelajaran diduga dapat merangsang aktivitas siswa dalam 

mengembangkan pengetahuannya tersebut sehingga meningkatkan hasil belajar 

adalah model active learning. Telah banyak ditemukan bahwa kualitas 

pembelajaran akan meningkat jika siswa dalam proses pembelajaran memperoleh 

kesempatan yang luas untuk bertanya, berdiskusi, dan menggunakan secara aktif 

pengetahuan baru yang diperoleh. Dengan menerapkan active learning, siswa 

didalam pembelajaranya akan aktif untuk saling bertukar informasi tentang fakta-

fakta dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan konsepnya sendiri. 

Khususnya materi pemanasan global yang terdiri dari banyak fakta. Untuk itu 

perlu diterapkannya model active learning agar fakta-fakta tersebut akan lebih 

mudah tersampaikan, sehingga materi pemanasan global dapat lebih mudah 

dipahami, diingat, dan dimengerti. 
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Melalui model ini siswa diharapkan siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk mengidentifikasi permasalahan, 

mengumpulkan data dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. 

Dengan demikian diharapkan siswa mendapatkan pengetahuan yang bermakna 

dengan ikut terlibat aktif di dalam pembelajaran sehingga  meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebasnya adalah pengaruh penggunaan model pembelajaran 

active learning, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan aktivitas 

belajar. 

 

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram berikut.  

  

 

 Keterangan :  X = Model pembelajaran active learning  

  Y1 = Aktivitas belajar  

  Y2 = Hasil belajar 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

 

 

G.   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

“Penerapan model pembelajaran active learning berpengaruh dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pagelaran 

pada materi pemanasan global”. 

Y1 
X 

Y2 


