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I. KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1 Aktivitas Belajar 

2.1.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada 

aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam 

interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2004:93). Dalam aktivitas belajar ada 

beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yaitu pandangan 

ilmu jiwa lama dan modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama, aktivitas 

didominasi oleh guru sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas 

didominasi oleh siswa. Aktivitas merupakan bagian yang sangat penting dalam 

proses belajar mengajar. Pada prinsipnya  belajar adalah berbuat untuk mengubah 

tingkah laku jadi melakukan kegiatan (Sardiman, 2004:93). Aktivitas siswa tidak 

hanya cukup mendengarkan dan mencatat seperti lazimnya terdapat di sekolah-

sekolah tradisional. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 1995:2). 

Dalam proses pembelajaran, guru perlu membangkitkan aktivitas siswa dalam 

berfikir maupun berbuat.  

Penerimaan jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu akan berlaku 

begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah, kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk 

yang berbeda seperti siswa akan bertanya, mengajukan pendapat, menimbulkan 

diskusi dengan guru (Slameto, 1995:36). Bila siswa menjadi partisipan yang aktif, 

maka ia akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam kegiatan 
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pembelajaran, perhatian siswa merupakan kesadaran yang menyertai suatu 

aktivitas yang dilakukan. Kegiatan atau aktivitas siswa bermanfaat bagi siswa 

yaitu siswa memperoleh pengalaman langsung, memupuk kerjasama, disiplin 

belajar, kemampuan berfikir kritis dan suasana pembelajaran di kelas menjadi 

hidup dan dinamis (Hamalik, 2002:74). Siswa dikatakan aktif belajar jika dalam 

belajarnya mengerjakan yang sesuai dengan tujuan belajarnya, untuk itu aktivitas 

siswa dalam pembelajaran perlu diperhatikan.  

 

2.1.2 Macam-macam Aktivitas Belajar 

Kegiatan belajar / aktivitas belajar sebagi proses terdiri atas enam unsur 

yaitu tujuan belajar, peserta didik yang termotivasi, tingkat kesulitan belajar, 

stimulus dari lingkungan, pesrta didik yang memahami situasi, dan pola respons 

peserta didik (Sudjana, 2005:105). Menurut Paul B. Diedrich dalam Nasution. S 

(2004:9) Banyak macam- macam kegiatan (aktivitas belajar) yang dapat dilakukan 

anak- anak di kelas, tidak hanya mendengarkan atau mencatat. Daftar yang berisi 

177 macam kegiatan (aktivitas siswa), antara lain: 

 

1. Visual activities (13) seperti membaca, memperhatikan:gambar, 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya.  

2. Oral activities (43) seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, member 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interviu, diskusi, interupsi 

dan sebagainya.  

3. Listening activities (11) seperti mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, music, pidato dan sebagainya.  

4. Writing activities (22) seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, 

angket, menyalin, dan sebagainya.  

5. Drawing activities (8) seperti menggambar, membuat grafik, peta 

diagram, pola, dan sebagainya.  

6. Motor activities (47) seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan 

sebagainya.  
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7. Mental activities (23) seperti menanggap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya.  

8. Emotional activities (23) seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

berani, tenang, gugup, dan sebagainya.  

 

Tentu saja kegiatan itu tidak terpisah satu sama lain. Dalam suatu kegiatan 

motoris terkandung kegiatan mental dan disertai oleh perasaan tertentu. Dalam 

tiap pelajaran dapat dilakukan bermacam-macam kegiatan 

 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar pada diri 

seseorang, terdiri atas dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal 

(Ngalim Purwanto 2004:107). Secara rinci kedua faktor tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut :  

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah seluruh aspek yang terdapat dalam diri individu 

yang belajar, baik aspek fisiologis (fisik) maupun aspek psikologis 

(psikhis). 

1. Aspek Fisik (Fisiologis) 

Orang yang belajar membutuhkan fisik yang sehat. Fisik yang sehat 

akan mempengaruhi seluruh jaringan tubuh sehingga aktivitas belajar 

tidak rendah. Keadaan sakit pada pisik/tubuh mengakibatkan cepat 

lemah, kurang bersemangat, mudah pusing dan sebagainya. Oleh 

karena itu agar seseorang dapat belajar dengan baik maka harus 

mengusahakan kesehatan dirinya (Ngalim Purwanto, 1992:107). 

2. Aspek Psikhis (Psikologis)  
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Sedikitnya ada delapan faktor psikologis yang mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Faktor-faktor itu adalah 

perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berfikir, bakat dan 

motif (Sardiman 2004:45).  

Secara rinci faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Perhatian  

Perhatian adalah keaktipan jiwa yang diarahkan kepada sesuatu 

obyek, baik didalam maupun di luar dirinya (Abu Ahmadi, 

2003:145). Makin sempurna perhatian yang menyertai aktivitas 

maka akan semakin sukseslah aktivitas belajar itu. Oleh karena itu, 

guru seharusnya selalu berusaha untuk menarik perhatian anak 

didiknya agar aktivitas belajar mereka turut berhasil. 

2. Pengamatan 

Pengamatan adalah cara mengenal dunia riil, baik dirinya sendiri 

maupun lingkungan dengan segenap panca indera. Karena fungsi 

pengamatan sangat sentral, maka alat-alat pengamatan yaitu panca 

indera perlu mendapatkan perhatian yang optimal dari pendidik, 

sebab tidak berfungsinya panca indera akan berakibat terhadap 

jalannya usaha pendidikan pada anak didik. Panca indera 

dibutuhkan dalam melakukan aktivitas belajar (Sardiman, 

2004:45). 

3. Tanggapan  

Tanggapan adalah gambaran ingatan dari pengamatan, dalam 

mana obyek yang telah diamati tidak lagi berada dalam ruang dan 

waktu pengamatan. Jadi, jika prosese pengamatan sudah berhenti , 

dan hanya tinggal kesan-kesannya saja. (Abu Ahmadi, 2003:64) 

atau bekas yang tinggal dalam ingatan setelah orang melakukan 

pengamatan.Tanggapan itu akan memiliki pengaruh terhadap 

prilaku belajar setiap siswa (Sardiman, 2004:45). 

4. Fantasi 

Fantasi adalah sebagai kemampuan jiwa untuk membentuk 

membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. 

Dengan kekuatan fantasi manusia dapat melepaskan diri dari 

keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan, keadaan-

keadaan yang akan mendatang. Dengan pantasi ini, maka dalam 

belajar akan memiliki wawasan yang lebih longgar karena dididik 

untuk memahami diri atau pihak lain (Abu Ahmadi, 2003:78). 

5. Ingatan  

Ingatan (memori) ialah kekuatan jiwa untuk menerima, 

menyimpan dan memproduksi kesan-kesan. Jadi ada tiga unsur 

dalam perbuatan ingatan, ialah : menerima kesan-kesan, 

menyimpan, dan mereproduksikan. Dengan adanya kemampuan 

untuk mengingat pada manusia ini berarti ada suatu indikasi 
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bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan 

kembali dari sesuatu yang pernah dialami. (Abu Ahmadi, 

2003:70). 

6. Bakat 

Bakat adalah salah satu kemampuan manusia untuk melakukan 

suatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu ada. Hal ini dekat 

dengan persoalan intelegensia yang merupakan struktur mental 

yang melahirkan kemampuan untuk memahami sesuatu. 

Kemampuan itu menyangkut: achievement, capacity dan aptitude 

(Sardiman, 2004:46). 

7. Berfikir 

Berfikir adalah merupakan aktivitas mental untuk dapat 

merumuskan pengertian, mensintesis dan menarik kesimpulan 

(Sardiman, 2004:46). 

8. Motif 

Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong 

individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu 

tujuan. Apabila aktivitas belajar itu didorong oleh suatu motif dari 

dalam diri siswa, maka keberhasilan belajar itu akan mudah diraih 

dalam waktu yang relative tidak cukup lama (Sardiman, 2004:46). 

 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terdiri atas: keadaan keluarga, guru dan cara mengajar, 

alat-alat pelajaran, motivasi sosial, dan lingkungan serta kesempatan 

(Ngalim Purwanto, 2004:102-106). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di 

bawah ini : 

a. Keadaan Keluarga 

Siswa sebagai peserta didik di lembaga formal (sekolah) sebelumnya 

telah mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga. Di keluargalah 

setiap orang pertama kali mendapatkan pendidikan. Pengaruh 

pendidikan di lingkungan keluarga, suasana di lingkungan keluarga, 

cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi, hubungan antar anaggota 

keluarga, pengertian orang tua terhadap pendidikan anak dan hal-hal 

laainnya di dalam keluarga turut memberikan karakteristik tertentu dan 

mengakibatkan aktif dan pasifnya anak dalam mengikuti kegiatan 

tertentu. 

 

b. Guru dan Cara Mengajar 

Lingkungan sekolah, dimana dalam lingkungan ini siswa mengikuti 

kegiatan belajar mengajar, dengan segala unsur yang terlibat di 

dalamnya, seperti bagaimana guru menyampaikan materi, metode, 

pergaulan dengan temannya dan lain-lain turut mempengaruhi tinggi 

rendahnya kadar aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. 
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c. Alat-alat Pelajaran  

Sekolah yang cukup memiliki alat-alat dan perlengkapan yang 

diperlukan untuk belajar ditambah dengan cara mengajar yang baik 

dari guru-gurunya, kecakapan guru dalam menggunakan alat-alat itu, 

akan mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak. 

d. Motivasi Sosial  

Dalam proses pendidikan timbul kondisi-kondisi yang di luar tanggung 

jawab sekolah, tetapi berkaitan erat dengan corak kehidupan 

lingkungan masyarakat atau bersumber pada lingkungan alam. Oleh 

karena itu corak hidup suatu lingkungan masyarakat tertentu dapat 

mendorong seseorang untuk aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar 

atau sebaliknya. 

e. Lingkungan dan Kesempatan 

Lingkungan, dimana siswa tinggal akan mempengaruhi perkembangan 

belajar siswa, misalnya jarak antara rumah dan sekolah yang terlalu 

jauh, sehingga memerlukan kendaraan yang cukup lama yang pada 

akhirnya dapat melelahkan siswa itu sendiri. Selain itu, kesempatan 

yang disebabkan oleh sibuknya pekerjaan setiap hari, pengaruh 

lingkungan yang buruk dan negative serta faktor-faktor lain terjadi di 

luar kemampuannya. Faktor lingkungan dan kesempatan ini lebih-lebih 

lagi berlaku bagi cara belajar pada orang-orang dewasa. 

 

 

 

1.2 Prestasi Belajar  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

1995:2). Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi yang aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap, perubahan itu 

bersifat secara relatif constant (Winkel, 1996:53). “Prestasi belajar adalah suatu 

bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan 

kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya” (Winkel, 1996:162). 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil 
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dari proses belajar. Memahami pengertian prestasi belajar secara garis besar harus 

bertitik tolak kepada pengertian belajar itu sendiri.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu prestasi 

belajar yang dicapai oleh individu merupakan interaksi atara bagian faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal) 

individu (Ahmadi dan Widodo, 1991:130).  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

prestasi belajar merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki siswa dalam 

menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses 

belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan 

sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai 

atau raport setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar.  

 

1.3 Metode  

2.3.1 Pengertian Metode  

Pemberian kecakapan dan pengetahuan kepada murid-murid yang 

merupakan proses pengajaran dilakukan guru-guru di sekolah dengan 

menggunakan cara-cara atau metode tertentu. Cara-cara demikianlah yang 

dimaksudkan sebagai metode pengajaran. Metode pengajaran adalah cara-cara 

pelaksanaan daripada suatu proses pengajaran, atau soal bagaimana teknisnya 

sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di sekolah (Surakhmad 

dalam Subroto, 1997:148). Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Djamarah dan Zain, 1997:53). Jadi, 
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metode adalah cara, yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu 

tujuan.  

 

2.3.2 Macam-macam Metode Mengajar 

1. Metode Ceramah 
Metode ceramah adalah metode memberikan uraian atau penjelasan 

kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain metode 

ini adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan 

pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti 

secara pasif. Metode ini disebut juga dengan metode kuliah atau metode pidato. 

 

2. Metode Diskusi 
Metode diskusi adalah suatu cara mengajar dengan cara memecahkan 

masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing 

mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. 

 

3. Metode Demonstrasi 
Metode ini adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, 

kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesutau kegiatan, baik secara langsung 

maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok 

bahasan yang sedang disajikan. 

 

4. Metode Penugasan 
Suatu cara mengajar dengan cara memberikan sejumlah tugas yang 

diberikan guru kepada murid dan adanya pertanggungjawaban terhadap hasilnya.  

 

5. Metode Sosiodrama 
Suatu cara mengajar dengan cara pementasan semacam drama atau 

sandiwara yang diperankan oleh sejumlah siswa dan dengan menggunakan naskah 

yang telah disiapkan terlebih dahulu. 

 

6. Metode Latihan (drill) 
Suatu cara mengajar yang digunakan dengan cara memberikan latihan 

yang diberikan guru kepada murid agar pengetahuan dan kecakapan terentu dapat 

menjadi atau dikuasi oleh anak.  

 

7. Metode Kerja Kelompok 
Kerja kelompok itu ada dua macam  

- Kerja kelompok jangka pendek 

Kelompok ini dapat dilaksanakan dalam kelas dalam waktu yang singkat 

kurang lebih 20 menit. 

- Kerja kelompok jangka menengah 

Dilaksanakan dalam beberapa hari karena adanya tugas yang cukup 

memakan waktu yang agak panjang. 
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8. Metode Proyek 
Metode mengajar dengan cara memberikan bermacam-macam 

permasalahan dan anak didik bersama-sama menghadapi masalah tersebut dan 

memecahkannya secara bersama-sama dengan mengikuti langkah-langkah secara 

ilmiah, logis, dan sistemastis. Metode ini disebut juga dengan metode pengajaran 

unit 

 

9. Metode Karyawisata 
Metode ini adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak 

siswa ke suatu tempat atau objek yang bersejarah atau memiliki nilai pengetahuan 

untuk mempelajari dan menelilti sesuatu. 

 

10. Metode Tanya jawab 
Metode Tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi 

ada pula dari siswa kepada guru. 

 

11. Metode Eksperimen 
Suatu metode yang dilakukan dalam suatu pelajaran tertentu terutama yang 

bersifat objektif, seperti ilmu pengetahuan alam, baik dilakukan di dalam/di luar 

kelas maupun dalam suatu laboratorum tertentu. Metode pemahaman dan 

penalaran. 

 

12. Metode Kisah Atau Cerita 
Merupakan suatu cara mengajar dengan cara meredaksikan kisah untuk 

menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. 

 

13. Metode Tutorial 
Metode ini adalah cara mengajar dengan memberikan bantuan tutor. 

Setelah siswa diberikan bahan ajar, kemudian siswa diminta untuk mempelajari 

bahan ajar tersebut. 

 

14. Metode Perumpamaan 
Suatu metode yang digunakan untuk mengungkapkan suatu sifat dan 

hakikat dari realitas sesuatu atau dengan cara menggambarkan seseuatu dengan 

seseuatu yang lain yang serupa. 

 

15. Metode Suri Tauladan 
Metode mengajar dengan cara memberikan contoh dalam ucapan, 

perbuatan, atau tingkah laku yang baik dengan harapan menumbuhkan hasrat bagi 

anak didik untuk meniru atau mengikutinya. 

 

16. Metode Peringatan dan Pemberian Motivasi 
Metode mendidik dengan cara memberikan peringatan kepada anak 

tentang sesuatu dan memberikan motivasi agar memiliki semangat dan keinginan 

untuk belajar dan mempelajari sesuatu. 
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17. Metode Praktek 
Metode mendidik dengan memberikan materi pendidikan baik 

menggunakan alat atau benda dengan harapan anak didik mendapatkan kejelasan 

dan kemudahan dalam mempraktekan materi yang dimaksud. 

 

18. Metode Pemberian Ampunan dan Bimbingan 
Metode mengajar dengan cara memberikan kesempatan kepada anak didik 

memperbaiki tingkah lakunya dan mengembangkan dirinya. 

 

19. Metode Tulisan  
Metode mendidik dengan cara penyajian huruf atau simbol apapun yang 

bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui 

(Sukartini, 2007). 

 

 

2.3.3 Penentuan Metode 

Dalam proses belajar mengajar guru harus selalu mencari cara-cara baru 

untuk menyesuaikan pengajarannya dengan situasi yang dihadapi. Metode-metode 

yang digunakan pun haruslah bervariasi untuk menghindari kejenuhan pada siswa. 

Namun metode yang bervariasi ini tidak akan menguntungkan bila tidak sesuai 

dengan situasinya. Baik tidaknya suatu metode pembelajaran dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. (Winarno Surakhmad dalam Djamarah, 1997: 53) mengatakan 

bahwa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain:  

1. Anak didik  

Di ruang kelas guru akan berhadapan dengan sejumlah anak dengan latar 

belakang kehidupan yang berlainan. Status sosial mereka juga bermacam-macam. 

Demikian juga dengan jenis kelamin serta postur tubuh. Pendek kata dari aspek 

fisik selalu ada perbedaan dan persamaan pada setiap anak didik. Sedangkan dari 

segi intelektual pun sama ada perbedaan yang ditunjukkan dari cepat dan 

lambatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan yang diberikan dalam 
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kegiatan belajar mengajar. Aspek psikologis juga ada perbedaan yaitu adanya 

anak didik yang pendiam, terbuka, dan lain-lain. Perbedaan dari aspek yang 

disebutkan di atas mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang mana 

sebaiknya guru ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam 

waktu yang relatif lama demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan secara operasional.  

2. Tujuan yang akan dicapai  

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. 

Hal ini dapat mempengaruhi penyeleksian metode yang harus digunakan. Metode 

yang dipilih guru harus sesuai dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke 

dalam diri setiap anak didik. Jadi metode harus disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran.  

3. Situasi belajar mengajar  

Situasi belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya sama. 

Maka guru harus memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang 

diciptakan. Di waktu lain, sesuai dengan sifat bahan dan kemampuan yang ingin 

dicapai oleh tujuan maka guru menciptakan lingkungan belajar secara 

berkelompok. Jadi situasi yang diciptakan mempengaruhi pemilihan dan 

penentuan metode mengajar.  

4. Fasilitas belajar mengajar  

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan 

metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak di 

sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode 

mengajar.  
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5. Guru.  

Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. 

Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam 

memilih dan menentukan metode. Apalagi belum memiliki pengalaman mengajar 

yang memadai. Tetapi ada juga yang tepat memilihnya namun dalam 

pelaksanaannya menemui kendala disebabkan labilnya kepribadian dan 

dangkalnya penguasaan atas metode yang digunakan. 

Sedangkan kriteria pemilihan metode menurut (Slameto, 1995:98) adalah : 

a. Tujuan pengajaran, yaitu tingkah laku yang diharapkan dapat ditunjukkan 

siswa setelah proses belajar mengajar. 

b. Materi pengajaran, yaitu bahan yang disajikan dalam pengajaran yang berupa 

fakta yang memerlukan metode yang berbeda dari metode yang dipakai untuk 

mengajarkan materi yang berupa konsep, prosedur atau kaidah. 

c. Besar kelas (jumlah kelas), yaitu banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran 

dalam kelas yang bersangkutan. Kelas dengan 5-10 orang siswa memerlukan 

metode pengajaran yang berbeda dibandingkan kelas dengan 50-100 orang 

siswa. 

d. Kemampuan siswa, yaitu kemampuan siswa menangkap dan mengembangkan 

bahan pengajaran yang diajarkan. Hal ini banyak tergantung pada tingkat 

kematangan siswa baik mental, fisik dan intelektualnya. 

e. Kemampuan guru, yaitu kemampuan dalam menggunakan berbagai jenis 

metode pengajaran yang optimal. 

f. Fasilitas yang tersedia, bahan atau alat bantu serta fasilitas lain yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. 

 

Waktu yang tersedia, jumlah waktu yang direncanakan atau dialokasikan untuk 

menyajikan bahan pengajaran yang sudah ditentukan. Untuk materi yang banyak 

akan disajikan dalam waktu yang singkat memerlukan metode yang berbeda 

dengan bahan penyajian yang relatif sedikit tetapi waktu penyajian yang relatif 

cukup banyak. 

 

2.3.4 Metode Tanya Jawab 

2.3.4.1 Pengertian Metode Tanya Jawab  
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Pengertian Metode Tanya Jawab yaitu salah satu cara penyampaian 

pelajaran kepada siswa dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa 

apabila ada pertanyaan dari guru atau sebaliknya (Rusyan, 1996:7). Metode tanya 

jawab dapat diartikan sebagai “Format interaksi antara guru-siswa melalui 

kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari 

siswa, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan guru pada diri siswa” 

(Moedjiono dan Dimyati,1991/1992 : 41). 

Dari pertanyaan tersebut dapat diartikan metode tanya jawab adalah cara 

penyampaian bahan pelajaran dalam proses belajar mengajar yang berbentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, sehingga terjadi interaksi dua arah antara guru 

dan siswa untuk memperoleh pengalaman guru pada siswa. Penggunaan metode 

tanya jawab dimaksudkan agar siswa lebih termotivasi untuk belajar selama 

proses belajar mengajar, sehingga baik guru dan siswa sama-sama aktif dalam 

proses pembelajaran. 

 

2.3.4.2 Tujuan dan Tahapan Metode Tanya Jawab  

Menurut Moedjiono dan Dimyati (1991/1992:41), pemakaian metode 

tanya jawab dalam suatu proses belajar mengajar bertujuan: 

1. Mengecek pemahaman para siswa sebagai dasar perbaikan proses belajar 

mengajar; 

2. Membimbing usaha para siswa untuk memperoleh suatu keterampilan 

kognitif maupun sosial; 

3. Memberikan rasa aman pada siswa, melalui pertanyaan kepada seorang 

siswa yang dapat dipastikan bisa menjawab pertanyaan; 

4. Mendorong siwa untuk melakukan penemuan (inkuiri) dalam rangka 

memperjelas suatu masalah; 

5. Membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi kelas.  
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Kelima tujuan pemakaian metode tanya jawab tersebut dapat dicapai 

secara maksimal dan optimal apabila guru memakai metode tanya jawab secara 

tepat. 

Menurut Moedjiono dan Dimyati (1991/1992:48-49), Terdapat empat 

tahap dalam prosedur pemakaian metode tanya jawab agar pemakaian metode 

tanya jawab dapat mencapai hasil yang lebih baik.   

Tahap-tahap tersebut sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan Tanya Jawab  

Langkah persiapan ini dimaksudkan agar guru selalu membuat daftar 

pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa. 

2. Tahap Awal Tanya Jawab  

Pada awal pertemuan yang menggunakan metode tanya jawab, guru 

diharapkan memberikan penjelasan atau pengarahan tentang kegiatan 

yang akan dilaksanakan. 

3. Tahap Pengembangan Tanya Jawab 

Lima strategi yang dapat digunakan untuk memvariasikan pengajuan 

pertanyaan, yakni: (1) The mixed strategy; (2) The peaks strategy; (3) The 

plateaus strategy; (4) The inductive strategy; (5) The deductive strategy. 

4. Tahap Akhir Tanya Jawab Guru bersama para siswa membuat ringkasan 

isi pelajaran yang telah disajikan selama tanya jawab. 

 

 

2.3.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode Tanya Jawab  

Kelebihan Metode Tanya jawab : 

1. Memberi kesempatan kepada murid-murid untuk dapat menerima 

penjelasan lebih lanjut 

2. Guru dapat dengan segera mengetahui kemajuan muridnya dari bahan 

yang telah diberikan 

3. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan agak baik dari murid dapat 

mendorong guru untuk memahami lebih mendalam dan mencari 

sumbersumber lebih lanjut 

4. Teknik yang efektif memiliki nilai positif dalam melatih anak agar berani 

mengemukakan pendapatnya dengan lisan secara teratur 

5. Mendorong murid lebih aktif dan bersungguh-sungguh, dalam arti murid 

yang biasanya segan mencurahkan perhatian akan lebih berhati-hati dan 

aktif mengikuti pelajaran Moedjiono dan Dimyati (1991/1992). 

Kekurangan Metode Tanya Jawab :  
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1. Pemakaian waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan metode 

ceramah. Jalan pelajaran lebih lambat dari metode ceramah, sehingga 

kadang-kadang menyebabkan bahan pelajaran tak dapat dilaksanakan 

menurut yang ditetapkan 

2. Adanya kemungkinan terjadi perbedaan pendapat antara guru dan murid. 

Hal ini terjadi karena pengalaman murid berbeda dengan guru 

3. Kadang terjadi penyimpangan masalah dari pokok bahasan. Karena 

adanya mis interpretasi antara yang mengajukan pertanyaan (guru) dan 

yang menjawab pertanyaan (murid) 

4. Waktu yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk suatu proses Tanya 

jawab secara relatif utuh dan sempurna sesuai rencana 

5. Kurang dapat secara cepat merangkum bahan-bahan pelajaran 

6. Kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian anak, terutama apabila 

terdapat jawaban yang kebetulan menarik perhatiannya, padahal bukan 

sasaran yang dituju Moedjiono dan Dimyati (1991/1992). 

 

 

1.4 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial dan kewarganegaraan (Depdiknas, 2004:2). Pengetahuan sosial merupakan 

pengajaran yang selalu berkenaan dengan kehidupan nyata di masyarakat dalam 

upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi untuk 

memajukan kehidupannya. Pada hakekatnya pengetahuan sosial merupakan suatu 

mata pelajaran yang menjadi bahan dan alat untuk mempelajari, menelaah dan 

merefleksikan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-

tengah kelompoknya, baik masyarakat lokal, regional maupun masyarakat global 

dalam dimensi ruang dan waktu.  

Dengan demikian maka pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran 

yang membekali siswa untuk menjalani kehidupan dengan mencermati dan 

memaknai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya dan mengembangkan 

sikap, moral dan nilai bangsa dan proses menuju kedewasaan. 
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2.4.1 Tujuan dan Fungsi Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Tujuan kurikuler pengetahuan sosial adalah: 

a. Mengajarkan konsep dasar sosiologi, ekonomi, sejarah dan 

kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, 

memecahkan masalah dan keterampilan sosial 

c. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

d. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global 

(Depdiknas,2004:2) Pengetahuan sosial di SD berfungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa 

tentang masyarakat, bangsa dan negara Indonesia (Depdiknas, 2004:2). 

 

2.4.2 Ruang Lingkup Pembelajaran Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Pada dasarnya mata pelajaran pengetahuan sosial yang diajarkan di 

sekolah dasar meliputi tiga bahan kajian, yaitu: 

b. Pengetahuan sosial, meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi. 

c. Sejarah, meliputi peningkatan sejarah, sejarah perjuangan bangsa. 

d. Kewarganegaraan : pendidikan Pancasila, sikap, nilai dan hak asasi 

manusia. 

Menurut Depdiknas (2004:3), ruang lingkup mata pelajaran pengetahuan sosial 

terbagi beberapa aspek:  
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(1) Sistem sosial dan budaya 

(2) Manusia, tempat dan lingkungannya 

(3) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

(4) Waktu, berkelanjutan dan perubahan 

(5) Sistem berbangsa dan bernegara. 

 

1.5 Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah :  

“Jika melalui penggunaan metode tanya jawab dalam mata pelajaran IPS pada 

materi pokok sumber daya alam dan kegiatan ekonomi, maka dapat meningkatkan 

aktivitas dah prestasi belajar siswa SD Negeri 03 Perumnas WH Bandar 

Lampung”. 

 


