
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) 

Student Team Achievement Divisions (STAD) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model yang 

paling baik bagi guru yang menggunakan pendekatan kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah pembelajaran yang terdiri dari 

empat atau lima orang dengan struktur heterogen, heterogen dari prestasi, 

jenis kelamin, dan etnis. Materi dirancang untuk belajar kelompok, siswa 

bekerja menyelesaikan lembar kegiatan secara bersama-sama berdiskusi dan 

saling membantu dalam kelompoknya (Slavin, 2009: 143). 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe belajar 

kooperatif dalam kelompok kecil yang menekankan pada aktivitas dan 

interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. STAD 

memiliki lima tahapan, yaitu (a) tahap penyajian materi, (b) tahap kegiatan 

kelompok, (c) tahap tes individu, (d) tahap perhitungan skor perkembangan 

individu, dan (e) tahap pemberian penghargaan kelompok (Slavin, 2009: 143) 

Secara rinci tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran kooperatif dengan tipe 

STAD  sebagai berikut: 
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a. Tahap penyajian materi 

Pada tahap ini guru memulainya dengan menyiapkan materi yang akan 

dipelajari dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang kandungan materi 

tersebut. 

b. Tahap kerja kelompok 

Kerja kelompok ini siswa saling berbagi tugas, saling membantu dalam 

menyelesaikan tugas. Salah satu lembar kerja dikumpulkan sebagai hasil 

kerja kelompok. Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan 

motivator. 

c. Tahap tes individu 

Tahap ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar 

telah dicapai, diadakan tes secara individual atau kuis mengenai materi 

yang telah dipelajari dengan menggunakan pertanyaan atau lembar kerja. 

d. Tahap perhitungan skor perkembangan individu 

Perhitungan skor perkembangan individu dihitung berdasarkan skor awal. 

penelitian ini didasarkan pada nilai pretest. Berdasarkan skor awal, setiap 

siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangan 

skor maksimal bagi kelompoknya berdasarkan skor tes yang 

diperolehnya. Perhitungan perkembangan skor individu dimaksudkan agar 

siswa terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan 

kemampuannya. 

e. Tahap pemberian penghargaan kelompok 

Penskoran kelompok dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-

masing perkembangan skor individual yang kemudian dirata-ratakan. 
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Selanjutnya pemberian penghargaan kelompok jika skor rata-rata mereka 

mencapai kriteria tertentu. Kategori sebagai kelompok baik, kelompok 

sangat baik, dan kelompok super dengan kriteria sebagai berikut : (a) 

kelompok dengan skor rata-rata 15 sebagai tim baik, (b) kelompok dengan 

skor rata-rata 16 sebagai tim sangat baik, (c) kelompok dengan skor rata-

rata 17 sebagai tim super (Slavin 2009:160). 

Mempersiapkan pembelajaran kooeratif tipe STAD, guru harus menyiapkan 

materi yang sudah dirancang untuk keperluan kelompok. Pembentukan 

kelompok yaitu berdasarkan pada prestasi akademik. Selanjutnya keragaman 

kemampuan dalam kelompok ditentukan dengan rincian bahwa siswa 

dikelompokkan menjadi 4 – 5 kelompok besar dengan kriteria sebagai 

berikut: satu kelompok siswa terdiri dari satu atau dua orang siswa dengan 

kemampuan akademik tinggi, dua siswa dengan kemampuan akademik 

sedang, dan satu siswa dengan kemampuan akademik rendah (Slavin, 

2009:150). 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk saling bertukar pikiran dengan siswa lainnya ataupun dengan 

guru, memudahkan pemahaman siswa, tidak ada persaingan individu dan 

siswa dapat lebih bebas bertanya kepada siswa lainnya sebab siswa merasa 

enggan bertanya kepada guru apabila menemukan permasalahan.  

Memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran, guru 

memberikan kuis kepada seluruh siswa dan pada saat kuis berlangsung, tidak 

diperbolehkan saling membantu. 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD bertujuan untuk 

mendorong siswa agar mampu melakukan kerjasama dengan teman dalam 

kelompoknya, saling membantu menyelesaikan tugas-tugas, dan menerapkan 

keterampilan yang diberikan guru, dalam hal ini keterampilan proses sains. 

Melaksanakan hal tersebut, maka akan terjadi kegiatan belajar mengajar 

sesuai yang diharapkan. Siswa dan guru mendapatkan kemudahan untuk 

memahami materi pelajaran dan mampu menuntaskan pelajaran. 

Setiap penggunaan model dalam pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan, begitu pula dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai beberapa 

keunggulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok. 

2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 

3. Siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok. 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat (Slavin, 1995: 17). 

Selain keunggulan tersebut, pembelajaran kooperatif tipe STAD juga 

memiliki kekurangan-kekurangan, kekurangan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD diantaranya: 

1. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai 

target kurikulum. 
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2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya 

guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 

3. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

4. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama (Dees, 

1991: 411). 

 

Namun demikian, kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran 

kooperatif  tipe STAD masih dapat diatasi atau diminimalkan. Penggunaan 

waktu yang lebih lama dapat diatasi dengan menyediakan lembar kegiatan 

siswa (LKS) sehingga siswa dapat bekerja secara efektif dan efisien. 

Kemampuan khusus yang dimiliki guru dapat diatasi dengan melakukan 

latihan terlebih dahulu. Sedangkan kekurangan-kekurangan yang terakhir 

dapat diatasi dengan memberikan pengertian kepada siswa bahwa manusia 

tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, siswa 

merasa perlu bekerja sama dan berlatih bekerja sama dalam belajar secara 

kooperatif (Anonim, 2010 : 1). 

 

B. Keterampilan Proses Sains Oleh Siswa 

 

Keterampilan Proses merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah 

(baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk menemukan 

suatu konsep atau konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan 

konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan 

terhadap suatu penemuan/klasifikasi. Keterampilan proses adalah 

keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan mental, fisik dan sosial 
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yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. 

Kemampuan mendasar yang telah dikembangkan terlatih lama-kelamaan akan 

menjadi suatu keterampilan (Wahyana, 1997: 144). 

Keterampilan proses mencakup keterampilan berpikir/ keterampilan 

intelektual yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siswa melalui proses 

belajar mengajar dikelas, pembelajaran sains mengantarkan siswa untuk 

membangun sendiri konsepsinya dengan ketrampilan proses sains yang 

terbentuk pada diri siswa melalui proses yang berulang-ulang. Agar 

keterampilan proses sains siswa berkembang secara optimal, siswa diarahkan 

untuk selalu bersikap ilmiah. Selama proses ini berlangsung tumbuhlah sikap 

sains dalam diri siswa, seperti: jujur, terbuka, pantang menyerah, keingin 

tahuan besar, kritis dan lain-lain. (Dahniar, 2009: 36-37) 

 

Pengertian keterampilan proses dalam sains, merumuskan menjadi suatu ilmu 

pengetahuan tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dapat diperoleh siswa 

bila memiliki kemampuan-kemampuan dasar tertentu, yaitu keterampilan 

proses sains yang dibutuhkan untuk mengunakan sains. Keterampilan-

keterampilan dalam bidang sains itu meliputi: mengamati, mengolongkan, 

berkomunikasi, mengukur, mengenal, dan mengunakan hubungan 

ruang/waktu, menarik kesimpulan, menyusun definisi operasional, 

menentukan hipotesis, mengendalikan variabel, manafsirkan data, dan 

bereksperimen. Berdasarkan konsep pemikiran di atas, maka pendekatan 

keterampilan proses diartikan sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran 

yang menitikberatkan pada aktivitas dan kreativitas siswa untuk 
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mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang sudah dimiliki ke tingkat 

yang lebih tinggi dalam memproses perolehan belajarnya (Hamalik, 2009: 

145-150). 

Keterampilan proses dibagi menjadi dua tingkatan yaitu keterampilan proses 

tingkat dasar (basic science process skill) dan keterampilan proses terpadu 

(integrated science process skill). Keterampilan proses tingkat dasar meliputi 

observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, dan interferensi. 

Sedangkan keterampilan proses terpadu meliputi: menentukan variabel, 

memproses data, menganalisis penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukn 

variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan, dan melakukan 

eksperimen (Indrawati, 1999:140). 

Pengamatan dilakukan penggunaan panca indra. Siswa mengamati dengan 

penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, dan pembauan. Beberapa 

prilaku yang dikerjakan siswa pada saat pengamatan antara lain: (1) 

penggunaan indra-indra tidak hanya penglihatan, (2) mengorganisasikan 

objek-objek menurut satu sifat tertentu; (3) pengidentifikasian banyak sifat; 

(4) melakukan pengamatan kuantitatif; (5) melakukan pengamatan kualitatif. 

 

Pengklasifikasian adalah pengelompokan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu. Beberapa prilaku siswa antara lain: (1) pengeindentifikasian suatu 

sifat umum (mineral yang merupakan logam dan mineral yang bukan 

merupakan logam); (2) memilah-milahkan dengan mengunakan dua sifat atau 

lebih (mineral yang memilki celah yang dapat mengores gelas; dan mineral 

tampa celah dan mineral yang tidak dapat mengores gelas). 
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Penginferensiasian adalah pengunaan apa yang siswa amati untuk menjelaskan 

sesuatu  yang telah terjadi. Penginferensiasian berlangsung melampaui suatu 

pengamatan untuk menafsirkan apa yang telah diamati. Beberapa prilaku 

siswa pada saat Penginferensiasian antara lain: (1) mengaitkan pengamatan 

dengan pengalaman atau pengetahuan terdahulu; (2) mengajukan penjelasan-

penjelasan untuk pengamatan-pengamatan. 

Meramalkan adalah pengajuan hasil-hasil yang mungkin dihasilkan dari suatu 

percobaan. Ramalan-ramalan didasarkan pada pengamatan-pengamatan dan 

interferensi-interferensi sebelumnya. Ramalan merupakan suatu pernyataan 

tentang pengamatan apa yang mungkin di jumpai di masa yang akan datang, 

sedangkan inferensi berupaya untuk memberikan alasan tentang mengapa 

suatu pengamatan terjadi beberapa prilaku siswa antara lain: (1) pengunaan 

data dan pengamatan yang sesuai; (2) penafsiran generalisasi tentang pola-

pola; (3) pengujian kebenaran dari ramalan-ramalan yang sesuai. 

Pengkomunikasian adalah mengatakan apa yang siswa ketahui dengan 

ucapan-ucapan, kata-kata, tulisan, gambar, demonstrasi, atau grafik. Beberapa 

prilaku yang dikerjakan siswa pada saat melakukan komunikasi antara lain: 

(1) pemaparan pengamatan atau dengan mengunakan pembendaharaan kata 

yang sesuai; (2) pengembangan grafik, atau gambar untuk menyajikan 

pengamatan dan peragaan data; (3) perancangan poster atau digram untuk 

menyajikan data untuk meyakinkan orang lain. 

Pengukuran adalah penemuan ukuran dari suatu obyek, obyek tersebut 

dibandingkan dengan suatu pengukuran. Proses ini digunakan untuk 
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melakukan pengamatan kuantitatif. Beberapa perilaku siswa antara lain: (1) 

pengukuran panjang, volume, massa, temperatur, dan waktu dalam satuan 

yang sesuai; (2) memilih alat dan satuan yang sesuai untuk tugas pengukuran 

tertentu tersebut (Trianto, 2010: 144-146). 

Pelaksanaan penilaian keterampilan proses dapat dilakukan dalam beberapa 

bentuk  pelaksanaan tersebut diantaranya: 

1. Pretest dan posttest.  Guru melaksanakan penilaian keterampilan proses 

sains siswa pada awal dan akhir tahun sekolah. 

2. Diagnostik. Guru melaksanakan penilaian keterampilan proses sains siswa 

pada awal tahun ajaran 

3. Penempatan kelas. Guru melaksanakan penilaian keterampilan proses 

sains siswa sebagai salah satu kriteria dalam penempatan kelas. 

4. Bimbingan karir. Biasanya para peneliti melakukan uji coba menggunakan 

penilaian keterampilan proses sains untuk mengidentifikasi siswa yang 

memiliki potensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat 

dibina (Mahmuddin, 2010: 140). 

 

Pengukuran terhadap keterampilan proses siswa, dapat dilakukan dengan 

menggunakan instrumen tertulis. Pelaksanaan pengukuran dapat dilakukan 

melalui tes tertulis (paper and pencil test) dan penilaian melalui bukan tes 

dapat dilakukan dalam bentuk observasi atau pengamatan. Penilaian dalam 

keterampilan proses agak sulit dilakukan melalui tes tertulis dibandingkan 

teknik observasi. Namun, menggunakan kombinasi kedua teknik penilaian 

tersebut dapat meningkatkan akurasi penilaian terhadap KPS. 
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Keterampilan proses perlu dilatih dalam pengajaran IPA karena keterampilan 

proses mempunyai peran-peran sebagai berikut: (a) membantu siswa belajar 

mengembangkan pikirannya; (b) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan penemuan; (c) meningkatkan daya ingat; (d) memberi kepuasan 

instrinsik bila anak telah berhasil melakukan sesuatu; (e) membantu siswa 

mempelajari konsep-konsep sains. Mengembangkan keterampilan-

keterampilan proses IPA, anak akan mampu menentukan, mengembangkan 

sendiri fakta, konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sendiri sikap 

nilai yang dituntut. Keterampilan-keterampilan itu menjadi roda-roda 

penggerak penemuan, pengembangan fakta, konsep serta penumbuhan 

pengembangan sikap dan nilai (Trianto, 2010: 148). 

 

Melatih keterampilan proses merupakan salah satu upaya yang penting untuk 

memperoleh keberhasilan belajar siswa yang optimal. Mata pelajaran akan 

mudah dipelajari, dipahami, dihayati, dan diingat dalam waktu yang relatif 

lama bila siswa sendiri memperoleh pengalaman langsung dari peristiwa 

belajar tersebut melalui pengamatan dan eksperimen. Selain itu, tujuan melatih 

keterampilan proses pada pembelajaran IPA diharapkan sebagai berikut: (a) 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, karena dalam melatihkan ini 

siswa dipacu untuk berpartisipasi secara aktif dan efisien dalam belajar; (b) 

menuntaskan hasil belajar siswa secara serentak, baik keterampilan produk, 

proses, maupun keterampilan kinerjanya; (c) menemukan dan membangun 

sendiri konsepsi serta dapat mendefinisikan secara benar untuk mencegah 

terjadinya miskonsepsi; (d) untuk lebih memperdalam konsep, pengertian, dan 
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fakta yang dipelajarinya karena dengan latihan keterampilan proses, siswa 

sendiri yang berusaha mencari dan menemukan konsep tersebut; (e) 

mengembangkan pengetahuan teori dan konsep dengan kenyataan dalam 

kehidupan bermasyarakat; (f) sebagai persiapan dan latihan dalam 

menghadapi kenyataan hidup di dalam masyarakat, karena siswa telah dilatih 

keterampilan dan berpikir logis dalam memecahkan berbagai masalah dalam 

kehidupan (Muhammad, 2003: 40 dalam Trianto, 2010: 150).    

 

Keterampilan proses sains  memberikan kepada siswa pengertian yang tepat 

tentang hakikat ilmu pengetahuan. Siswa dapat mengalami rangsangan ilmu 

pengetahuan dan dapat lebih baik mengerti fakta dan konsep ilmu 

pengetahuan. Keterampilan proses sains berarti memberi kesempatan kepada 

siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau 

mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. Menggunakan keterampilan 

proses sains untuk mengajar ilmu pengetahuan, membuat siswa belajar proses 

dan produk ilmu pengetahuan sekaligus (Dimyati dan Mudjiono, 2002: 138). 

Keterampilan proses sains siswa adalah keterampilan fisik dan mental terkait 

dengan kemampuan-kemampuan mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan 

diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah. Kemampuan-kemampuan dasar 

tersebut meliputi keterampilan atau kemampuan berupa mengamati, 

menghitung, mengukur, mengklasifikasi, membuat hipotesis, merencanakan 

penelitian/eksperimen, menginterpretasi data, menyusun kesimpulan, 

meramalkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan (Samiawan, 1986: 17). 

Pendekatan keterampilan proses sains sebagai berikut: 
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1. Pendekatan keterampilan proses sains dapat mengembangkan hakikat ilmu 

pengetahuan siswa. Siswa terdorong untuk memperoleh ilmu pengetahuan 

dengan baik karena lebih memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan. 

2. Pembelajaran melalui keterampilan proses sains akan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak 

hanya menceritakan atau mendengarkan sejarah ilmu pengetahuan. 

3. Keterampilan proses sains dapat digunakan oleh siswa untuk belajar 

proses dan sekaligus produk ilmu pengetahuan (Funk, 1985: 183). 

Keterampilan proses sains dapat dibedakan menjadi dua tingkatan sebagai 

berikut: 

1. Keterampilan dasar (Basic Skills) yang terdiri dari 6 keterampilan 

yaitumengobservasi, mengklasifikasikan, memprediksikan, mengukur,   

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. 

2. Keterampilan terintegrasi terdiri dari 10 keterampilan yaitu 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam 

bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan 

dan mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, 

mengidentifikasikan variabel secara oprasional, merancang penelitian, dan 

melaksanakan eksperimen (Dimyati dan Mudjiono, 2002: 140). 

Kegiatan keterampilan proses  dapat dilaksanakan dengan bentuk-bentuk 

berikut: 

a) Mengamati/mengobservasi, merupakan tanggapan terhadap berbagai objek 

dan peristiwa alam dengan pancaindera. Kemampuan mengamati 
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meruapakan keterampilan paling dasar dalam proses dan memperoleh ilmu 

pengetahuan. Mengamati memiliki dua sifat utama, yakni sifat kualitatif 

dan sifat kuantitatif. Mengamati bersifat kualitatif apabila dalam 

pelaksanaannya hanya menggunakan panca indera untuk memperoleh 

informasi. Mengamati bersifat kuantitatif apabila dalam pelaksanannya 

selain menggunakan panca indera, juga menggunakan peralatan lain yang 

memberikan informasi khusus dan tepat. 

b) Mengklasifikasikan, merupakan keterampilan proses untuk memilah 

berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga 

didapatkan golongan/kelompok sejenis dari objek peristiwa yang 

dimaksud. Keterampilan mengklasifikasikan siswa dapat menentukan 

golongan dengan mengamati persamaan, perbedaan, dan hubungan serta 

pengelompokkan objek berdasarkan kesesuaian dengan berbagai tujuan. 

c) Mengkomunikasikan, dapat diartikan sebagai menyampaikan dan 

memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk 

suara, visual, atau suara visual. Contoh-contoh kegiatan 

mengkomunikasikan adalah mendiskusikan suatu masalah, membuat 

laporan, membaca peta, dan kegiatn lain yang sejenis. 

d) Mengukur yaitu membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

e) Memprediksi suatu prediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau 

membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu 

mendatang berdasarkan perkiraan pada hubungan antara fakta, konsep, dan 

prinsip dalam ilmu pengetahuan.  
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f) Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk 

memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, 

konsep, dan prinsip yang diketahui (Dimyati dan Mudjiono, 2002:141).  

 

C. Aktivitas Belajar Siswa 

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan 

memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti sering bertanya 

kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, 

mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain 

sebagainya. 

Aktivitas belajar bermacam-macam jenisnya, kegiatan belajar terbagi menjadi 

8 kelompok: 

1. Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. 

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

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara dan diskusi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan suatu instrument musik dan mendengarkan siaran radio. 
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4. Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau rangkuman, 

mengerjakan tes dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, 

peta dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan (similasi), menari dan 

berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang dan 

sebagainya. 

8. Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan dan membuat 

keputusan (Hamalik, 2008:90-91). 

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki manfaat 

tertentu antara lain: (1) siswa mencari sendiri informasi dan langsung 

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

kepribadian siswa, (3) memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para 

siswa yang pada gilirannya dapat memperlancar 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 

kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara guru dan 
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orang tua siswa, yang bermanfaat dalam pendidikan siswa, (7) belajar 

dilaksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga mengembangkan 

pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme, (8) 

kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan dalam 

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

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

terciptalah situasi belajar aktif. 


