
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Belajar 

 

Belajar pada hakikatnya adalah “perubahan” yang terjadi di dalam diri seseorang 

setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Walaupun pada kenyataannya 

tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Misalnya, perubahan fisik. 

(Usman, 2002:38). 

 

Hamalik (2008:27) mendefinikan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang 

relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. Belajar sesungguhnya  adalah ciri 

khas manusia dan merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, 

kapan saja, serta di mana saja. Tafsiran belajar dari para ahli oleh Hamalik dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

1. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman 

(learning is defined as the modification or strengthening of behavior through 

experiencing).  

2. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungan.  

 

Menurut pengertian yang pertama, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan 

dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 
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lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melainkan pengubahan kelakuan. Dibandingkan dengan pengertian 

pertama maka jelas tujuan belajar itu prinsipnya sama, yakni perubahan tingkah 

laku, hanya berbeda cara atau usaha pencapaiannya. Pengertian ini menitik 

beratkan pada interaksi antara individu dengan lingkungan. Didalam interaksi 

inilah terjadi serangkaian pengalaman-pengalaman belajar. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses aktif 

dalam memberi reaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu yang 

sedang belajar, yang diarahkan kepada tujuan dengan melihat, mengamati, 

memahami sesuatu untuk mendapatkan pengalaman baru. Proses belajar akan 

terkait dengan bagaimana mengubah tingkah laku individu, tingkah laku yang 

dapat diamati antara lain kecenderungan perilaku.  

 

B. Pengertian Aktivitas Belajar 

 

Usman (2002:102) berpendapat bahwa belajar adalah aktivitas untuk menciptakan 

atau membangun makna-makna personal dan kaitan-kaitan penuh makna antara 

informasi/prilaku baru yang diperoleh dengan makna-makna personal yang sudah 

terdapat dan menjadi miliknya. Aktivitas tersebut, antara lain membaca, melihat, 

mengerjakan, meniru dan mengalami sendiri atau bersama dengan orang lain atau 

bersama dengan para pendidiknya. Maka pakar ilmu psikologi seperti J. Cronbach, 

mengatakan bahwa belajar itu dapat dilakukan dengan jalan mengadakan 

observasi, membaca, meniru, mencoba sendiri, mendengarkan serta mengikuti 

petunjuk-petunjuk yang berkenaan dengan yang dipelajari. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah 

serangkaian kegiatan untuk mengembangkan kapasitas alamiah yang terdapat 

dalam diri setiap siswa. Serangkaian kegiatan tersebut adalah observasi, 

membaca, meniru, mencoba sendiri, mendengarkan serta mengikuti petunjuk-

petunjuk yang berkenaan dengan yang dipelajari. 

 

Menurut Djamarah (2005:79), tidak ada proses be1ajar tanpa keaktifan anak didik 

yang belajar. Kadar/bobot keaktifan anak didik dalam belajar berada pada 

rentangan skala 0-10, tidak ada skala nol, betapapun kecilnya keaktifan tersebut. 

Aktivitas belajar anak tidak selalu sama. Tergantung pada penggunaan metode 

dan pendekatan belajar mengajar serta orientasi belajar. Berikut ini adalah aktivitas 

mental dalam proses belajar anak didik beserta karakteristik-karakteristiknya. 

 

Tabel 3.  Aktivitas mental dalam proses belajar anak didik 

Level 

Aktivitas 
Jenis Aktivitas Mental 

Metode 

Mengajar yang 

Utama 

Pendekatan 

Belajar 

Mengajar 

Orientasi 

Belajar 

I 

1. Mengingat 

2. Mengenal 

3. Menjelaskan 

4. Membedakan 

5. Menyimpulkan 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- tugas 

Ekspository / 

informasi 

Produk 

II 

6. Menerapkan 

7. Menganalisis 

8. Menyintesis 

9. Menilai 

10. Meramalkan 

- Pelatihan 

- Diskusi 

Interaksi 

sosial 

Proses 

III 

11. merumuskan 

12. Mengkaji Nilai 

13. Mengjaukan Hipotesis 

14. Mengumpulkan dan 

Megolah Data  

15. Memecahkan Masalah 

16. Mengambil 

Keputusan 

- Problem 

solving 

- Eksperimen 

- praktikum 

Inquiry / 

discovery 

Proses 

dan 

produk 
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C. Desain Pembelajaran 

 

Menurut Miarso (2009:528), pembelajaran (instruction) adalah usaha mengelola 

lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif tertentu 

dalam kondisi tertentu. Pembelajaran dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan 

yang berfokus pada kondisi dan kepentingan pembelajar (learner centered). 

Istilah pembelajaran digunakan untuk menggantikan istilah pengajaran yang lebih 

bersifat sebagai aktivitas yang berfokus pada guru (teacher centered). Berbeda 

dengan istilah pengajaran, kegiatan pembelajaran tidak harus dilakukan oleh 

pengajar, karena kegiatan itu dapat dilakukan oleh perancang atau pengembang 

sumber belajar. Oleh karena itu, aktivitas belajar perlu dirancang atau didisain. 

 

Kemp, Morrison dan Ross dalam Prawiradilaga (2008:16-19,38) mengatakan 

bahwa esensi desain pembelajaran hanyalah mencakup empat komponen, yaitu : 

(1) Siswa. Apapun desain pembelajaran dan mata ajar yang disampaikan perlu 

kiranya diketahui bahwa yang sebenarnya dilakukan oleh para desainer adalah 

menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dan peserta didik merasa nyaman dan termotivasi dalam proses 

belajarnya.  (2) Tujuan. Setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan 

berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia 

selesai belajar. Tujuan pembelajaran yang terlalu rumit, harus dirinci menjadi 

subkompetensi yang mudah dicapai. (3) Metode. Terkait dengan strategi 

pembelajaran yang sebaiknya dirancang agar proses belajar berjalan mulus, dan 

(4) Evaluasi/penilaian. Indikator keberhasilan pencapaian suatu tujuan belajar 
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dapat diamati dari penilaian hasil belajar,  serta (5) analisis topik. Empat 

komponen pertama dipengaruhi oleh teori belajar dan pembelajaran, sedangkan 

analisis topik merupakan desain pembelajaran yang dihasilkan dari disiplin ilmu 

tertentu. 

 

Menurut Pribadi (2009:70), secara umum ada tiga teori belajar yang telah dikenal 

secara luas dalam mendesain pembelajaran, yaitu : 

1. Teori belajar behavioristik, menjelaskan tentang peranan faktor eksternal dan 

dampaknya terhadap perubahan perilaku seseorang. Hasil proses belajarnya 

adalah berupa perilaku yang dapat diukur (measurable) dan diamati (observable). 

2. Teori belajar kognitif, oleh Woolfolk dalam Pribadi (2009) dipandang sebagai 

proses mental aktif untuk memperoleh, mengingat serta menggunakan 

informasi dan pengetahuan. 

3. Teori belajar humanistik, menggunakan pendekatan motivasi yang 

menekankan pada kebebasan personal, penentuan pilihan, determinasi diri dan 

pertumbuhan individu. 

 

Teori dan pendekatan yang digunakan untuk merancang atau mendesain 

pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik dalam penelitian ini adalah teori 

belajar kognitif dengan pendekatan konstruktivistik. Pendekatan ini dipilih karena 

yang diukur dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa, sebagai hasil dari 

proses pembelajaran yang telah ditempuh siswa secara aktif dalam menerima 

pengetahuan. Ini sesuai dengan pendapat Pribadi (2009:131) bahwa konsep 

penting yang dikemukanan dalam teori belajar kognitif adalah adanya pemrosesan 
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informasi (information processing) yang menjelaskan tentang aktivitas pikiran 

individu dalam menerima, menyimpan dan menggunakan informasi yang dipelajari. 

 

Dalam konteks teori belajar kognitif, Duffy dan Cunningham dalam Pribadi 

(2009:131), mengemukakan dua hal yang menjadi esensi dari pandangan 

konstruktivistik dalam aktivitas pembelajaran, yaitu : (1)  Belajar lebih diartikan 

sebagai proses aktif membangun daripada sekedar proses memperoleh 

pengetahuan. (2) Pembelajaran merupakan proses yang mendukung proses 

pembangunan daripada hanya sekedar mengkomunikasikan pengetahuan. Proses 

belajar dilakukan dengan memfasilitasi siswa agar memperoleh pengalaman 

belajar yang dapat digunakan untuk membangun makna terhadap pengetahuan 

yang sedang dipelajari. 

 

Tokoh-tokoh pendidik yang menggagas pendekatan konstruktivistik dalam 

pembelajaran antara lain : John Dewey, Jean Piaget, Maria Montessori dan Lev 

Vigotsky. Menurut mereka, pada dasarnya seseorang adalah pencipta pengetahuannya 

sendiri. Dalam membangun pengetahuannya tersebut individu melakukan 

beberapa kegiatan yang bersifat esensial, antara lain : (1) mengajukan pertanyaan, 

(2) menggali pengetahuan, dan (3) menguji pengetahuan yang telah dipelajari. 

 

Gagnon dan Collay dalam Pribadi (2009:131) berpendapat bahwa siswa belajar 

dan membangun pengetahuan manakala dia terlibat aktif dalam kegiatan belajar. 

Hal ini senada dengan pendapat Kunandar (2009:284). Ia juga menambahkan 

bahwa dalam pandangan konstruktivisme ‘strategi memperoleh’ lebih diutamakan 

dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. 
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Siswa menjadi pusat kegiatan, bukan guru. Oleh karena itu, tugas guru adalah 

memfasilitasi proses tersebut dengan : (1) menjadikan pengetahuan bermakna dan 

relevan bagi siswa, (2) memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan 

idenya sendiri, (3) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri 

dalam belajar. 

 

Gagnon dan Collay dalam Pribadi (2009:131) memberikan Contoh aktivitas 

pembelajaran yang menandai siswa melakukan konstruksi pengetahuan terdiri dari 

beberapa bentuk kegiatan, yaitu : (1) merumuskan pertanyaan secara kolaboratif, 

(2) menjelaskan fenomena yang dilihat, (3) berfikir kritis tentang isu-isu yang 

bersifat kompleks, dan (4) mengatasi masalah yang sedang dihadapi. 

 

Bertolak dari pendapat-pendapat diatas, langkah-langkah atau prosedur yang 

terkandung dalam desain model pembelajaran peer lessons yang akan diterapkan 

dalam penelitian diharapkan dapat menciptakan aktivitas pembelajaran yang 

efektif, efisien dan menarik. 

 

D. Pengertian Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar menurut Sudjana dan Ibrahim (2001:100) adalah penguasaan atau 

abilitas tertentu sebagai hasil dari proses belajar. Evaluasi perlu dilakukan untuk 

menilai sejauh mana hasil dari proses pembelajaran dapat tercapai. Untuk 

mengevaluasi prestasi belajar yang dicapai oleh siswa, digunakan tes dan 

penilaian. Menurut Pribadi (2009:46) ada dua kategori tes yang dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa yang terkait dengan aspek kognitif, yaitu tes 
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objektif dan tes karangan. Tes objektif pada umumnya berupa tes yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang 

tersedia. Contohnya : tes benar – salah (true – false), tes pilihan ganda (multiple 

choice), mengisi (fill – in) dan menjodohkan (matching). Sedangkan tes bentuk 

karangan (essay) merupakan tes yang menghendaki siswa untuk menjawab 

pertanyaan dengan pengetahuan berbentuk tulisan. 

 

Pribadi (2009:49) juga mengklasifikasikan evaluasi program pembelajaran 

kedalam dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 

dilakukan pada saat program pembelajaran berada pada tahap pengembangan. 

Evaluasi jenis ini dilakukan dengan cara menyelidiki ‘kekuatan’ dan ‘kelemahan’ 

yang terdapat pada program kemudian melakukan revisi terhadap program 

berdasarkan kelemahan yang ada. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan 

evaluasi yang dilakukan pada akhir program dengan tujuan untuk mengetahui 

efektifitas program. Hasil evaluasi sumatif dapat digunakan sebagai masukan untuk 

membuat keputusan tentang keberlanjutan atau sustainability dari sebuah program. 

 

KTSP menghendaki bahwa dalam proses pembelajaran, sebagian besar peserta 

didik dapat menguasai tujuan pembelajaran secara tuntas. Pendekatan dalam 

pembelajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh 

standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran dalam KTSP disebut 

sebagai pembelajaran tuntas (Mastery Learning). Harapan dari proses 

pembelajaran dengan pendekatan belajar tuntas adalah untuk mempertinggi rata-

rata prestasi siswa dalam belajar dengan memberikan kualitas pembelajaran yang 
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lebih sesuai, bantuan, serta perhatian khusus bagi siswa-siswa yang lambat agar 

menguasai standar kompetensi atau kompetensi dasar. 

 

Metode pembelajaran yang sangat ditekankan dalam pembelajaran tuntas adalah 

pembelajaran individual, pembelajaran sejawat (peer instruction), dan bekerja 

dalam kelompok kecil. Berbagai metode (multimetode) pembelajaran harus 

digunakan untuk kelas atau kelompok. Pendekatan-pendekatan alternatif 

tambahan harus digunakan untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa. 

Pembelajaran tuntas sangat mengandalkan pendekatan tutorial dengan kelompok 

kecil, tutorial orang per orang, pembelajaran terprogram, buku-buku kerja, 

permainan dan pembelajaran berbasis komputer (Kindsvatter dalam Direktorat 

PLP Depdiknas dalam Kunandar 2007:309). 

 

Penentuan batas pencapaian ketuntasan, meskipun umumnya disepakati pada 

skor 75, namun batas ketuntasan yang paling realistik adalah ditetapkan oleh 

sekolah atau daerah. Hal tersebut disesuaikan dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan terhadap analisis tiga hal, yaitu tingkat kerumitan 

(kompleksitas), tingkat kemampuan rata-rata siswa dan tingkat kemampuan daya 

dukung sekolah (Sumiati dan Asra, 2008:113). 

 

Patokan yang digunakan sebagai standar penguasaan penuh biasanya cukup 

tinggi. Berkisar antara 75% atau 80% sampai dengan 90%. Dapat dibayangkan, 

penguasaan minimal pun sudah dapat dikatakan cukup tinggi. Peluang untuk 

mencapai taraf kemampuan lebih tinggi dari itu sangat besar. Juga tidak ada lagi 

siswa memperoleh hasil belajar rendah, karena yang mendapat hasil rendah diberi 
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bantuan secukupnya sehingga dapat mencapai taraf penguasaan penuh. Pada 

evaluasi akhir program (evaluasi submatif) pun siswa akan memperoleh prestasi 

tinggi pula. James Block misalnya, menetapkan 90% s/d 95%. Bloom menetapkan 

80% s/d 85%. Alhasil, patokan ini merupakan kriteria seorang siswa dapat 

dianggap telah menguasai materi yang diajarkan secara minimum, juga 

merupakan acuan dalam pelaksanaan evaluasi setiap akhir proses pembelajaran 

(Sumiati dan Asra, 2008:111). 

 

Menurut Miarso (2009:550), seberapa banyak dan apa yang dipelajari oleh siswa 

dalam suatu proses pembelajaran adalah hasil dari berbagai faktor, seperti guru, 

kemampuan dan motivasi siswa. Ada baiknya jika guru memberitahukan kepada 

siswa batas ketuntasan minimal yang harus dicapai pada mata pelajaran yang 

diajarkan, agar siswa termotivasi untuk belajar, berfikir dan bertindak untuk dapat 

mencapai tujuan belajarnya/ketuntasan tersebut.  

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Bandura dalam Uno (2008:212) menyatakan 

pendapatnya bahwa keberadaan tujuan akan berpengaruh terhadap perilaku. 

Tujuan yang spesifik, tidak terlalu sukar, dan tampak bisa dicapai dalam waktu 

yang tidak terlalu lama akan mendorong usaha untuk meningkatkan harapan untuk 

selalu sukses. Tujuan yang spesifik akan menjadi ukuran yang jelas bagi  kinerja. 

Tujuan yang tidak terlalu sukar atau tidak terlalu mudah memberikan tantangan 

yang cukup realistis sehingga apabila dicapai dengan sukses akan meningkatkan 

keyakinan diri. Keyakinan diri akan meningkatkan status sosial siswa di kelas. 

Tujuan yang disusun sendiri oleh siswa bersangkutan akan jauh lebih efektif 

untuk meningkatkan kinerja dan prestasi siswa bersangkutan. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka agar bisa menyusun tujuan yang menantang dan 

bisa dicapai, siswa harus dibimbing dalam hal menggambarkan apa yang diharapkan 

untuk dicapai apabila mereka secara konsisten melakukan usaha yang efektif. Apabila 

terjadi siswa melakukan urutan kegiatan yang panjang hanya untuk mencapai tujuan 

maka siswa harus dibimbing untuk membagi tujuan itu menjadi tujuan aktivitas 

jangka pendek dan memahami kaitan tujuan jangka pendek tersebut untuk 

mencapai tujuan jangka panjang. 

 

Beberapa penelitian menganjurkan bahwa menetapkan tujuan dan 

mengumumkannya merupakan elemen yang amat penting dari program 

manajemen diri. Sebagai contoh, S.C. Hayes dan rekan-rekannya 

mengidentifikasikan mahasiswa yang memiliki masalah serius dalam belajar, 

kemudian mengajarkannya bagaimana menetapkan tujuan khusus belajar. 

Mahasiswa yang menetapkan tujuan dan mengumumkan kepada para peneliti 

menunjukkan hasil belajar yang lebih baik daripada mahasiswa yang menyusun 

tujuan secara pribadi dan tidak pernah mengumumkannya. 

 

McLaughlin dan Gnagey dalam Uno (2008:213) menyatakan bahwa standar tujuan 

yang lebih tinggi cenderung untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Sayangnya, 

siswa menetapkan tujuan cenderung untuk lebih rendah. Guru dapat membantu 

siswa untuk mempertahankan standarnya agar tetap tinggi dengan jalan memonitor 

penetapan tujuan dan memberi penguatan kepada tujuan yang berstandar tinggi.  

 

Menurut Sardiman (2011:92), menyebutkan angka ketuntasan minimal yang harus 

dicapai oleh setiap siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Angka 
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merupakan simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar, yang 

utama justru untuk mencapai angkat/nilai yang baik. 

 

Keberhasilan proses pembelajaran oleh Djamarah (2005:97) dibagi dalam empat 

tingkatan, sebagai berikut : 

1. Istimewa/maksimal  :  100% bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak didik. 

2. Baik sekali/optimal  :  76% – 99% bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak didik. 

3. Baik/minimal  :  60% – 75% bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak didik. 

4. Kurang  :  < 60% bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak didik. 

 

E. Metode Pembelajaran 

 

Suparta dan Aly (2003:20) mengatakan bahwa metode berarti cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang ditentukan. Cara-cara yang digunakan guru dalam mengajar ada yang dapat 

diterapkan kepada semua bahan pelajaran dan semua sekolah, ada pula yang 

berlaku khusus untuk suatu bahan pelajaran, seperti agama dan bahasa.  

 

Dalam mengajar, guru tidak hanya dituntut untuk menanamkan pengetahuan dan 

kecakapan kepada pelajar tetapi juga mendorong terjadinya proses belajar. Maka 

persoalan-persoalan yang berkenaan dengan tujuan mengajar, bagaimana 

terjadinya proses belajar pada pelajar, bagaimana agar murid dapat dengan mudah 

menerima bahan pelajaran, dan lain-lain perlu digali dan dipelajari oleh guru.  

 

Menurut Sumiati dan Asra (2009:97), secara umum penerapan metode 

pembelajaran meliputi empat kegiatan utama, yaitu : (1) kegiatan awal yang 
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bersifat orientasi, guru berupaya memfokuskan perhatian dan kesiapan siswa 

untuk mempelajari materi pembelajaran. Kegiatan ini biasanya memanfaatkan 

teknik penjelasan, dapat pula dipadukan dengan mengajukan pertanyaan; 

(2) kegiatan inti dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode-metode 

pembelajaran tertentu yang bertujuan memberi kemudahan bagi siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar; (3) penguatan dan umpan balik, guru memberi tugas 

yang harus dikerjakan siswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari; dan (4) penilaian terhadap keberhasilan yang dicapai siswa melalui 

proses belajar yang dilakukan. 

 

Bagaimanakah pembelajaran yang berhasil atau sukses? Penerapan metode 

pembelajaran bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang sukses, yaitu 

pembelajaran yang mampu membantu siswa mencapai kompetensi yang 

diinginkan. Menurut Smith dan Ragan dalam Pribadi (2009:23), ada tiga indikator 

yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran, yaitu 

efektif, efisien dan menarik. 

 

Lebih lanjut Pribadi (2009:23) menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif 

adalah pembelajaran yang mampu membawa siswa untuk mencapai tujuan atau 

kompetensi seperti yang diharapkan. Sedangkan makna dari pembelajaran yang 

efisien adalah aktivitas pembelajaran yang berlangsung menggunakan waktu dan 

sumberdaya yang relatif sedikit. Pembelajaran perlu diciptakan menjadi peristiwa 

yang menarik agar mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 

 

Reigeluth dan Merrill dalam Miarso (2009:529) berpendapat bahwa pembelajaran 

sebaiknya didasarkan pada teori pembelajaran yang bersifat preskiptif, yaitu teori 
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yang memberikan “resep” untuk mengatasi masalah belajar. Teori ini harus 

memerhatikan tiga variabel, yaitu : 

1. Variabel kondisi (kondisi pembelajaran), terdiri dari : 

a. Karakteristik siswa, meliputi : pola kehidupan sehari-hari, keadaan sosial 

ekonomi, kemampuan membaca, dan sebagainya. 

b. Karakteristik pelajaran, meliputi : tujuan apa yang ingin dicapai dalam 

pelajaran tersebut dan apa hambatan untuk pencapaian itu. 

2. Variabel metode (metode pembelajaran), terdiri dari : 

a. Pengorganisasian bahan pelajaran, meliputi : bagaimana merancang bahan 

untuk keperluan belajar mandiri. 

b. Strategi penyampaian, meliputi : pertimbangan penggunaan media apa 

untuk menyajikan apa, bagaimana cara menyajikannya, siapa dan/atau apa 

yang akan menyajikan, dan sebagainya. 

c. Pengelolaan kegiatan, meliputi : keputusan untuk mengembangkan dan 

mengelola serta kapan dan bagaimana digunakannya bahan pelajaran dan 

strategi penyejiannya. 

3. Hasil (hasil pembelajaran), meliputi : efektivitas, efisiensi dan daya tarik 

pembelajaran. 

 

Sumiati dan Asra (2008:91) menyebutkan bahwa ciri-ciri pembelajaran aktif yang 

dilakukan oleh guru maupun siswa, tercermin dari kegiatan berikut : 

1. Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat perencanaan, 

proses pembelajaran dan evaluasi. 

2. Adanya keterlibatan intelektual-emosional siswa baik melalui kegiatan 

mengalami, menganalisis, berbuat dan pembentukan sikap. 
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3. Adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan situasi yang 

cocok untuk berlangsungnya proses pembelajaran. 

4. Guru bertindak sebagai fasilitator (pemberi kemudahan) dan koordinator 

kegiatan belajar siswa, bukan sebagai pengajar (instruktur) yang mendominasi 

kegiatan di kelas. 

5. Biasanya menggunakan berbagai metode, media dan alat secara bervariasi. 

 

Gagne dan Briggs dalam Pribadi (2009:46) mengemukakan sembilan langkah 

yang merupakan sebuah strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu : 

1. Menarik perhatian siswa. 

2. Memberi informasi kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang perlu dicapai. 

3. Menstimulasi daya ingat tentang prasarat untuk belajar. 

4. Menyajikan bahan pelajaran/presentasi. 

5. Memberikan bimbingan dan bantuan belajar. 

6. Memotivasi terjadinya kinerja atau prestasi. 

7. Menyediakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja. 

8. Melakukan penilaian terhadap prestasi belajar. 

9. Meningkatkan daya ingat siswa dan aplikasi pengetahuan yang telah dipelajari. 

 

Model pembelajaran peer lessons ini sengaja didesain berorientasi kelas, agar 

tidak diperlukan waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan hasil dari model 

yang diterapkan dalam mencapai tujuan. Model ini bersifat kompetitif, aktif dan 

kooperatif. 
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F. Model Pembelajaran Peer lessons 

 

Sebagian pakar percaya bahwa sebuah mata pelajaran baru benar-benar dikuasai 

ketika si pembelajar mampu mengajarkannya kepada orang lain. Peer lessons 

(pemberian pelajaran sesama siswa) memberi siswa kesempatan untuk 

mempelajari sesuatu dengan baik dan sekaligus menjadi nara sumber bagi satu 

sama lain. Strategi ini juga memungkinkan guru untuk memberi tambahan, bila 

dirasa perlu, pada pengajaran yang dilakukan oleh siswa. Strategi ini 

menempatkan seluruh tanggung jawab pengajaran kepada seluruh anggota kelas 

(Silberman, 2006:177,185).  

 

G. Langkah Pelaksanaan Model Pembelajaran Peer lessons 

 

Strategi ini, menurut Sholeh et al.,(2004:76) akan sangat membantu guru untuk 

tidak mengulang pelajaran yang sama dua kali. Langkah-langkah prosedur 

pelaksanaan model pembelajaran Peer lessons yang disusun oleh Silbermen 

(2006:185-186) adalah sebagai berikut : 

1. Bagilah siswa menjadi sub-sub kelompok. Buatlah sub-sub kelompok dengan 

jumlah yang sesuai dengan topik yang akan diajarkan. 

2. Beri tiap kelompok sejumlah informasi, konsep atau keterampilan untuk 

diajarkan kepada siswa lain, misalnya topik tentang organ pencernaan 

manusia. 

3. Perintahkan tiap kelompok untuk menyusun cara dalam menyajikan atau 

mengajarkan topik mereka kepada siswa lain. Sarankan mereka untuk 

menghindari cara mengajar sistem ceramah atau semacam pembacaan 
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laporan. Doronglah mereka untuk menjadikan pengalaman belajar sebagai 

pengalaman yang aktif bagi siswa. 

4. Kemukakan beberapa saran berikut ini : 

a. Sediakan media visual. 

b. Buatlah lakon pemeragaan (jika memungkinkan). 

c. Gunakan contoh dan/atau analogi untuk mengemukakan poin-poin 

pengajaran. 

d. Libatkan siswa melalui diskusi, permainan kuis, tugas menulis, 

sandiwara, imajinasi mental atau studi kasus. 

e. Beri siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 

5. Berikan waktu yang mencukupi untuk merencanakan dan mempersiapkannya 

(baik di dalam maupun di luar kelas). Kemudian perintahkan tiap kelompok 

untuk menyajikan pelajaran mereka. Beri tepuk tangan atas usaha keras 

mereka. 

 

Model pembelajaran peer lessons dapat divariasikan, misalnya : (1) Perintahkan 

siswa untuk mengajar atau memberi bimbingan kepada siswa lain secara 

individual atau dalam kelompok kecil. (2) Beri kesempatan tiap kelompok untuk 

memberi siswa tugas membaca sebelum memulai pelajaran mereka. 

 

H. Keuntungan dan Kelemahan Model Pembelajaran Peer lessons 

 

Setiap model pembelajaran tentu memiliki keuntungan dan kelemahan. Tidak ada 

satu model pembelajaran yang sempurna. Adapun keuntungan dan kelemahan 

model pembelajaran peer lessons ini sebagai berikut. 
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1. Keuntungan model pembelajaran peer lessons 

a. Sangat membantu guru untuk tidak mengulang pelajaran yang sama dua kali. 

b. Memberi siswa kesempatan untuk mempelajari sesuatu dengan baik dan 

sekaligus menjadi nara sumber bagi satu sama lain. 

c. Guru dapat mempertinggi daya nalar murid dan memotivasi mereka aktif 

dalam belajar, sehingga proses belajar dan pembelajaran menjadi hidup 

harmonis serta bergairah. 

d. Metode ini mampu membentuk sikap kritis, menghargai pendapat orang 

lain dan mendorong mereka banyak membaca (much reading). 

e. Suasana kelas menjadi bergairah, dimana para siswa mencurahkan 

perhatian dan pemikiran mereka terhadap masalah yang sedang dibicarakan. 

f. Dapat menjalin hubungan sosial antar individu siswa sehingga menimbulkan 

rasa harga diri, toleransi, demokrasi, berpikir kritis dan sistimatis. 

2. Kelemahan model pembelajaran peer lessons 

a. Menempatkan seluruh tanggung jawab pengajaran kepada seluruh anggota 

kelas. 

b. Adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam 

kegiatan belajar dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tidak ikut 

bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. 

c. Sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang 

mungkin terlalu panjang. 

d. Para siswa mungkin mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau 

pendapat mereka secara ilmiah atau sistimatis. 
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I. Karakteristik Pelajaran IPA 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, akan 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan di kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu mempelajari dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat, 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar (BSNP 2006:484).  

 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA 

perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di 

tingkat SD diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk 

merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi 

bekerja ilmiah secara bijaksana. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 

inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja 

dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. 


