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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Active Learning melalui Teknik Group to Group Exchange 

1. Active Learning 

Active learning/ pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang 

menekankan keaktifan siswa untuk mengalami sendiri, untuk berlatih, 

untuk berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosional dan 

keterampilannya, mereka belajar dan berlatih ( Hosnan, 2011: 209). 

Pembelajaran aktif (active learning) adalah suatu pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan 

aktif, berarti mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran. Aktif 

berpikir, baik untuk menentukan ide pokok dari materi pembelajaran, 

memecahkan masalah, mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke 

dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Belajar aktif 

menuntut siswa turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya 

mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Cara belajar aktif biasanya siswa 

akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar 

dapat dimaksimalkan. Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh siswa untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimum, dan bila siswa pasif ada 

kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. 
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Active Learning adalah proses belajar dimana siswa mendapat 

kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar, hubungan 

interaktif dengan materi pelajaran maupun pengoptimalan potensi yang 

dimiliki, sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang lebih baik 

(Maisaroh dan Rostrieningsih, 2010: 159).  

Metode active learning menurut Ujang Sukanda adalah  

cara pandang yang menganggap belajar sebagai kegiatan 

membangun makna atau pengertian terhadap pengalaman dan 

informasi yang dilakukan oleh siswa, bukan oleh guru, serta 

menganggap mengajar sebagai kegiatan menciptakan suasana 

yang mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajar 

siswa sehingga berkeinginan terus untuk belajar selama 

hidupnya, dan tidak bergantung pada guru atau orang lain 

apabila mereka mempelajari hal-hal baru (Hamdani, 2011: 48-

49). 

 

Jadi, Active Learning adalah cara belajar yang dapat meningkatkan 

keaktifan siswa di kelas. Cara belajar ini juga memudahkan bagi pendidik 

untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa secara merata. 

 

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk lebih dari sekedar 

mendengarkan. Siswa harus membaca, menulis, berdiskusi, atau terlebih 

dalam pemecahan masalah. Untuk terlihat aktif, pembelajaran aktif 

(active learning) memiliki beberapa karakteristi. Menurut Bonwell 

(1995) dalam Hosnan (2014: 210-211), karakteristik-karakteristik 

pembelajaran aktif sebagai berikut: 

a. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampai informasi 

oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pada 

pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap 

topik atau permasalahan yang dibahas. 

b. Siswa tidak hanya mendengarkan pembelajaran secara pasif, tetapi 

mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 
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c. Penekanan pada eksploitasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan 

dengan materi pembelajaran. 

d. Siswa lebih banyak dituntut untuk berfikir kritis, menganalisis, dan 

melakukan evaluasi. 

e. Umpan balik yang lebih cepat akan terjadi dalam proses 

pembelajaran. 

 

Terdapat 101 teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran aktif 

seperti dijelaskan Silberman (2009: 12-14), teknik-teknik tersebut dibagi 

dalam tiga kelompok, yaitu:  

1) Bagaimana menjadikan siswa aktif sejak awal: bagian ini berisi 

pembuka percakapan dan aktivitas pembuka lain untu segala 

bentuk pelajaran. Teknik-tekniknya dirancang untuk mengerjakan 

salah satu atau beberapa dari yang berikut ini: (a) Pembentukan tim 

: Membantu siswa menjadi lebih mengenal satu sama lain atau 

menciptakan semangat kerjasama dan kesaling tergantungan; (b) 

Penilaian serentak : mempelajari tentang sikap, pengetahuan, dan 

pengalaman siswa; (c) Pelibatan belajar secara langsung : 

mencptakan minat awal terhadap pelajaran,  

2) Bagaimana mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 

secara aktif: bagian ini berisi teknik-teknik pembelajaran yang bisa 

digunakan ketika mengajarkan inti dari pelajaran. Teknik-teknik 

tersebut diantaranya adalah : (a) Proses belajar satu kelas penuh : 

pengajaran yang dipimpin oleh guru yang menstimulasi seluruh 

siswa; (b) Diskusi kelas: dialog dan debat tentang persoalan-

persoalan utama; (c) Pengajuan pertannyaan: siswa meminta 

penjelajan; (d) Kegiatan belajar kolaboratif: tugas dikerjakan 

bersama dalam kelompok kecil; (e) Pengajaran oleh teman sekelas: 

pengajaran yang dilakukan oleh siswa sendiri; (f) Kegiatan belajar 

mandiri: aktivitas belajar yang dilakukan perseorangan; (g) 

Kegiatan belajar aktif: kegiatan yang membantu siswa memahami 

perasaan, nilai-nilai, dan sikap mereka; (h) pengembangan 

ketrampilan: mempelajari dan mempraktikan ketrampilan, baik 

teknis maupun non teknis,  

3) Bagaimana menjadikan belajar tak terlupakan, Bagian ini berisi 

cara-cara untuk mengakhiri sebuah pelajaran agar siswa mengingat 

apa yang telah dia pelajari dan memahami cara penerapannya di 

masa mendatang. Fokusnya adalah kepada apa yang telah 
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dijelaskan kepada mereka, namun mereka sudah lupa tentangnya. 

Teknik-tekniknya diantaranya adalah sebagai berikut: (a) 

Peninjauan mengingat dan mengikhtisarkan apa yang telah 

dipelajari; (b) Penilaian diri: mengevaluasi perubahan-perubahan 

pengetahuan, keterampilan atau sikap; (c) Perencanaan masa 

mendatang: menentukan bagaimana siswa akan melanjutkan 

belajarnya setelah pelajarannya berakhir; (d) Ungkapan perasaan 

terakhir: menyampaikan pikiran, perasaan, dan persoalan yang 

dihadapi oleh siswa pada akhir pelajaran. 

 

Pembelajaran aktif (active learning) pada dasarnya berusaha untuk 

memperkuat dan memperlancar stimulus dan respons siswa dalam 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang 

menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi siswa. 

Namun demikian, ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran 

aktif (active learning) diantaranya: 

Kelebihan Active Learning: 

a. Peserta didik lebih termotivasi  

b. Mempunyai lingkungan yang aman 

c. Partisipasi oleh seluruh kelompok belajar 

d. Setiap orang bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya 

sendiri 

e. Kegiatan bersifat fleksibel dan ada relevansinya 

f. Reseftif  meningkat 

g. Pendapat induktif distimulasi 

h. Partisipan mengungkapkan proses berfikir mereka 

i. Memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan 

 

Kekurangan Active Learning: 

a. Keterbatasan waktu 

b. Kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan 

c. Ukuran kelas yang besar 

d. Keterbatasan materi, peralatan, dan sumber daya (Hosnan, 

2014: 216-217). 
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2.   Teknik Group to Group Exchange 

Group to Group Exchange adalah salah satu model belajar aktif yang 

menuntut siswa untuk berpikir tentang apa yang dipelajari, 

berkesempatan untuk berdiskusi dengan teman, bertanya dan membagi 

pengetahuan yang diperoleh kepada yang lainnya. Dalam model belajar 

aktif tipe Group to Group Exchange masing-masing kelompok diberi 

tugas untuk mempelajari satu topik materi, siswa dituntut untuk 

menguasai materi karena setelah kegiatan diskusi kelompok berakhir, 

siswa akan bertindak sebagai guru bagi siswa lain dengan 

mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain di depan 

kelas. Group to Group Exchangememberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertindak sebagai guru bagi siswa lainnya (Murni, 2010: 4). 

Sedangkan menurut Silberman (2009: 178) pembelajaran Group to 

Group Exchange yaitu model belajar dimana tugas yang berbeda 

diberikan pada kelompok yang berbeda, kemudian masing-masing 

kelompok ‘mengajarkan’ apa yang mereka pelajari kepada kelompok 

yang lain.  

 

Adapun prosedur pembelajaran Group to Group Exchange (GGE), 

yaitu sebagai berikut (Hosnan, 2014: 222) 

a. Pilihlah sebuah topik yang mencakup perbedaan ide, kejadian, 

posisi, konsep atau pendekatan untuk ditugaskan. Topik harus 

mengembangkan sebuah pertukaran pendapat atau informasi. 

b. Bagilah kelas ke dalam kelompok sesuai jumlah tugas, 2 sampai 4 

kelompok. Berikan cukup waktu untuk mempersiapkan bagaimana 

mereka dapat menyajikan topik yang telah mereka kerjakan. 

c. Ketika fase persiapan selesai, guru meminta kelompok memilih 

seorang juru bicara menyajikan kepada kelompok lain. 

http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/perbedaan-model-pembelajaran-pendekatan.html
http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/perbedaan-model-pembelajaran-pendekatan.html
http://share-pangaweruh.blogspot.com/2012/06/perbedaan-model-pembelajaran-pendekatan.html
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d. Setelah presentasi singkat, doronglah peserta bertanya pada 

presenter atau tawarkan pandangan mereka sendiri. 

e. Lanjutkan sisa presentasi agar setiap kelompok memberikan 

informasi dan merespon pertanyaan juga komentar peserta. 

Bandingkan dan bedakan pandangan serta informasi yang saling 

ditukar. Setelah itu, presentasi diarahkan untuk menganalisis 

mengapa terjadi perbedaan. 

 

Menurut Sagala (2006: 213) kelebihan dan kelemahan kerja kelompok 

yaitu sebagai berikut : 

Kelebihan Metode Group to Group Exchange 

a. Membiasakan siswa bekerjasama 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 murid cukup 

memperhatikan kelompok. 

d. Melatih ketua untuk melaksanakan tugas kewajiban sebagai siswa 

yang patuh peraturan. 

 

Kelemahan Metode Group to Group Exchange 

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 kelompok dan dalam belajar kelompok sering tidak 

terkendali sehingga menyimpang dari rencana yang telah 

ditentukan. 

 

B. Aktivitas Belajar Siswa 

Pendidikan pada dasarnya memberikan pengalaman belajar untuk dapat 

mengembangkan potensi siswa melalui interaksi baik antara siswa, dengan 

guru, atau dengan lingkungannya. Pengalaman belajar merupakan segala 

aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi 

baru sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Aktivitas tidak terbatas pada 
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aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas mental. Seorang siswa yang 

tampaknya hanya mendengarkan saja, tidak berarti memiliki kadar aktivitas 

yang rendah dibanding dengan siswa yang sibuk mencatat. Mungkin saja 

yang duduk itu secara mental aktif, misalnya menyimak, menganalisis dalam 

pikirannya dan menginternalisasi nilai dari setiap informasi yang 

disampaikan. Sebaliknya siswa yang sibuk mencatat, tidak dapat dikatakan 

memiliki kadar keaktifan yang tinggi, kalau yang bersangkutan hanya 

sekadar secara fisik aktif mencatat namun tidak diikuti dengan aktivitas 

mental (Sanjaya, 2011: 180). 

 

Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis 

peserta didik baik jasmani maupun rohani, sehingga akselerasi perubahan 

perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik 

berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Suhana, 2014: 21).  

Keaktifan peserta didik menyangkut kegiatan fisik dan mental. Aktivitas 

dalam proes belajar mengajar merupakam 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, 2012:100).  

 

Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan aktivitas belajar 

adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa baik fisik maupun 
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mental/non fisik dalam proses pembelajaran atau suatu bentuk interaksi (guru 

dan siswa) untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

menyangkut kognitif, afektik dan psikomotor dalam rangka untuk mencapai 

tujuan belajar. 

 

Berikut ini adalah daftar macam-macam kegiatan siswa menurut Diendrich 

dalam (Sardiman, 2012: 100-101) sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain . 

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

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan 

unterupsi. 

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

diskusi, musik, pidato. 

d. Writting activities, seprti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin . 

e. Drawing activities, misalnya:menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereperasi, bermain,  berkebun, 

berternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis,, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

h. Emosional activities, sepertti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dam 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 
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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 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. 
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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. 

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).  

 

Penggunaan aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki manfaat tertentu, 

antara lain: (1) siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri, (2) berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi 

siswa, (3) menumpuk kerjasama yang harmonis dikalangan pada siswa yang 

pada gilirannya dapatmemperlancar kerja kelompok, (4) siswa belajar dan 

bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga sangat 

bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual, (5) memupuk 

disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan kekeluargaan, 

musyawarah dan mufakat, (6) membina dan memupuk kerja sama antara 

sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang 

bermanfaat dalam pendidikan siswa, (7) pembelajran dan belajar 

dilaksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga mengembangkan 

pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme, (8) 
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pembelajaran dan kegiatan belajra menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika ( Hamalik, 2008: 91 ). 

 

C. Hasil Belajar 

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). 

Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar 

oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan 

motorik (Sukmadinata 2007:102). 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. 
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Anderson dan Krathwhohl merumuskan jenjang berpikir kognitif yang 

merupakan revisi dari taksonomi Bloom, seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ringkasan jenjang belajar menurut Anderson dan Krathwhohl 

(Prawiradilaga, 2009:95) 

 

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 

 Mengelompokkan 

 Meringkas 

 Meramalkan 

 Membandingkan 

 Menjelaskan 

Menerapkan Melaksanakan atau 

menggunakan prosedur 

dalam situasi tertentu. 

 Melaksanakan 

 Mengembangkan 

Menganalisis Menjabarkan 

komponen atau struktur 

denngan membedakan 

dari bentuk dan fungsi, 

tujuan, dst. 

 Membedakan 

 Menyusun kembali 

 Menandai 

Menilai Menyusun 

pertimbangan 

berdasarkan criteria dan 

persyaratan khusus. 

 Mengecek 

 Mengkritik 

Berkreasi Menyusun, sesuatu hal 

baru; memodifikasi 

suatu model lama, 

menjadi sesuatu yang 

berbeda, dst. 

 Menghasilkan 

 Merencanakan 

 Membentuk 

 

D. Kerangka Pikir 

Pembelajaran biologi bukanlah suatu proses pemindahan pengetahuan secara 

langsung dari guru ke siswa. Biologi juga bukan hanya merupakan mata 

pelajaran hafalan, namun juga membutuhkan konsep-konsep sains. Pada 

proses belajar siswa harus aktif mencari tahu dengan membentuk 
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pengetahuannya, sedangkan guru membantu agar proses pencarian itu 

berjalan dengan baik. Aktivitas siswa dalam pembelajaran memiliki peranan 

penting terhadap hasil belajar siswa. Pada kenyataannya dalam proses 

pembelajaran guru belum  melibatkan siswa untuk aktif memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuannya.  

 

Salah satu model dan metode pembelajaran diduga dapat merangsang 

aktivitas belajarsiswa dalam mengembangkan pengetahuannya tersebut 

sehingga meningkatkan hasil belajar adalah model pembelajaran Active 

Learning melalui Teknik Group To Group Exchange. Penerapan model Active 

Learning melalui Teknik Group To Group Exchange yang tepat akan 

mempengaruhi cara berpikir siswa dan menciptakan proses pembelajaran 

yang kondusif, dimana kondisi lingkungan didalam kelas yang saling 

mendukung melalui belajar dalam kelompok kecil serta diskusi kelompok 

dalam kelas, siswa terlibat langsung secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Group To Group Exchange merupakan salah satu teknik dalam pembelajaran 

Active Learning yang dapat memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir. 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebasnya yang digunakan adalah pengaruh 

penggunaan model pembelajaran Active Learning, sedangkan variabel 

terikatnya adalah aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Hubungan antar 

variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 
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      Keterangan:  X  = Model pembelajaran Active Learning 

  Y1 = Aktivitas belajar siswa 

  Y2 =  Hasil Belajar 

   

      Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah : 

1. Ho =  Model Active Learning tidak berpengaruh secara signifikan dalam  

meningkatkan hasil belajar pada materi pengelolaan lingkungan 

H1 =   Model Active Learning berpengaruh secara signifikan dalam  

meningkatkan hasil belajar pada materi pengelolaan lingkungan 

 

2. Penerapan model pembelajaran Active Learning berpengaruh dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi pokok lingkungan. 

 

 

X 

Y1 

Y2 


