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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Sumber Belajar Lingkungan 

 

Dalam pengertian sempit sumber belajar dapat diartikan seperti buku- buku atau 

bahan tercetak lainnya yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pengertian 

itu di pakai dewasa ini oleh sebagian guru,  hal ini dapat kita lihat dalam program 

pengajaran yang di susun oleh para guru, biasanya terdapat komponen sumber 

belajar pada umumya di isi dengan buku teks atau buku wajib yang di anjurkan. 

Namun dalam pengertian yang lebih luas arti  sumber belajar di berikan oleh 

Dale  dalam Rohani (2007:153) menyatakan bahwa “ sumber belajar itu adalah 

pengalaman”. Sumber belajar dalam pengertian tersebut menjadi sangat luas 

maknanya,  seluas hidup itu sendiri karena segala sesuatu yang di alami di 

anggap sebagai sumber belajar sepanjang hal itu membawa pengalaman yang 

menyebabkan belajar. Sebagaimana kita ketahui belajar pada hakikatnya adalah 

proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan 

tertentu yang telah dirumuskan yang didapat melalui pengalaman belajar. 

Menurut Ahmadi (2000:12) tanpa perencanaan yang matang kegiatan belajar 

siswa tidak bisa terkendali, sehingga tujuan pengajaran tidak tercapai dan siswa 

tidak melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu 
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ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan lingkungan 

sumber belajar, sebagai berikut : 

1. Langkah Persiapan 

Langkah – langkah yang harus ditempuh pada persiapan diantaranya : 

a. Menentukan tujuan belajar yang berhubungan dengan pembahasan bidang 

studi tertentu. 

b. Menentukan obyek yang harus dipelajari dan dikunjungi. 

c. Menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan. 

d. Guru dan siswa mempersiapkan perizinan jika diperlukan. 

e. Persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar. 

Persiapan tersebut dibuat guru dan siswa pada waktu belajar bidang studi yang 

bersangkutan, atau dalam program akhir semester. 

2. Langkah Pelaksanaan 

Pada langkah ini para guru dan siswa melakukan kegiatan belajar di tempat 

tujuan sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. Biasanya kegiatan ini 

diawali dengan penjelasan petugas mengenai objek yang akan dipelajari. 

Dalam penjelasan tersebut, siswa dapat bertanya untuk menghemat waktu, dan 

mencatat hal – hal yang penting. Setelah itu, siswa dibimbing oleh petugas 

untuk melihat dan mengamati objek yang akan dipelajari. Dalam proses ini, 

petugas menjelaskan proses kerja, mekanismenya, dan hal – hal yang lain. 
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Lalu, siswa dapat berkumpul dengan kelompoknya dan mendiskusikan hasil 

catatannya untuk melengkapi dan memahami materi yang dipelajarinya. 

Di akhir kunjungan, guru dan para siswa mengucapkan terima kasih kepada 

petugas atau pimpinan obyek tersebut. Bagi obyek kunjungan yang sifatnya 

tidak memerlukan petugas, para siswa dapat langsung bisa melihat dan 

mengamati objek, serta langsung bisa mewawancarai nara sumber. 

3. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut dari kegiatan belajar “pelaksanaan” di atas adalah kegiatan 

belajar di kelas untuk membahas dan mendiskusikan hasil belajar dari 

lingkungan belajar. Setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasil – hasil 

dari pengamatan untuk dibahas bersama. Selain itu, guru juga dapat meminta 

para siswa untuk menyampaikan kesan – kesannya dari kegiatan belajar 

tersebut. 

Di lain pihak, guru juga memberikan penilaian terhadap kegiatan belajar siswa 

dan hasil yang dicapainya. Tugas lanjutan dari kegiatan belajar tersebut dapat 

diberikan sebagai pekerjaan rumah, misalnya menyusun laporan yang lebih 

lengkap dan ilmiah. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lingkungan sebagai 

sumber belajar itu banyak manfaatnya, baik dari segi motivasi belajar, kegiatan 

belajar, kekayaan informasi, hubungan sosial siswa dan sebagainya.dan proses 
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pengajaran yang mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber belajar dikenal 

dengan pendekatan ekologis (Ghufron, 2011:18). 

Sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar, ada yang berupa benda atau 

peristiwa yang langsung dapat kita pergunakan sebagai sumber belajar dan  juga 

tidak kalah pentingnya dengan media – media pembelajaran yang lain. Oleh 

karena itu,  Arsyad (2010:15) berpendapat bahwa lingkungan cukup efektif 

dalam membantu proses kegiatan pembelajaran. Lingkungan merupakan 

kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di 

dalamnya manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu 

terdiri dari unsur - unsur biotik (makhluk hidup), abiotik (benda mati) dan 

budaya manusia. Lingkungan yang ada di sekitar kita merupakan salah satu 

sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan 

ini tidaklah terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja 

untuk kepentingan pendidikan. Sumber belajar lingkungan ini akan semakin 

memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak hanya 

terbatas di dalam kelas semata, Selain itu kebenarannya lebih akurat, sebab anak 

dapat mengalami secara langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca 

inderanya untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. Kegiatan belajar 

dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak sebab lingkungan menyediakan 

sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan. 
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Sumber belajar dalam pendidikan sangat penting sekali untuk menunjang 

pencapaian tujuan pendidikan. Hamalik (2004:194) dalam teorinya “Kembali ke 

Alam” menunjukan betapa pentingnya pengaruh alam terhadap perkembangan 

peserta didik. Menurut Hamalik (2004:195) Lingkungan (environment) sebagai 

dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku 

individu dan merupakan faktor belajar yang penting. 

 

Lingkungan yang ada di sekitar siswa adalah salah satu sumber yang dapat 

dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar secara optimal. Dengan 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajarnya maka hal itu akan lebih 

bermakna dan bernilai, sebab keadaan sebenarnya yang siswa alami sehingga 

lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggung 

jawabkan. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa, 

memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh empat dinding kelas, dan 

kebenarannya lebih akurat (Ahmadi, 2000:24). 

Menurut Sudjana (2009:34) membawa kelas atau para siswa keluar kelas dalam 

rangka kegiatan belajar tidak terbatas oleh waktu. Artinya tidak selalu memakan 

waktu yang lama, tapi bisa saja dalam satu atau dua jam pelajaran bergantung 

kepada apa yang akan dipelajarinya dan bagaimana cara mempelajarinya. 

Banyak keuntungan yang diperoleh dari kegiatan mempelajari lingkungan dalam 

proses belajar antara lain : 
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1. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk di kelas 

berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akanlebih tinggi. 

2. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa duhadapkan dengan situasi 

dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 

3. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta ebih faktual sehingga 

kebenarannya lebih akurat. 

4. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, wawancara, menguji fakta 

dan lain-lain 

5. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari 

bisa beraneka ragam seperti lingkungan social, lingkungan alam, ingkungan 

buatan dan lain-lain. 

6. Siswa dapat memahami dan mengahayati aspek-aspek kehidupan yang ada di 

lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan 

kehidupan di sekitarnya 

Hamid (2009:170) menyatakan jika pada saat belajar di kelas anak diperkenalkan 

oleh guru mengenai tanaman padi, dengan memanfaatkan lingkungan 

persawahan, anak akan dapat memperoleh pengalaman yang lebih banyak lagi. 

Dalam pemanfaatan lingkungan tersebut guru dapat membawa kegiatan -

 kegiatan yang biasanya dilakukan di dalam ruangan kelas ke alam terbuka dalam 

hal ini lingkungan. Namun jika guru menceritakan kisah tersebut di dalam 

ruangan kelas, nuansa yang terjadi di dalam kelas tidak akan sealamiah seperti 



18 

 

 

halnya jika guru mengajak anak untuk memanfaatkan lingkungan. Artinya 

belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas namun juga di luar ruangan kelas 

dalam hal ini lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial, budaya, perkembangan 

emosional serta intelektual. Anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan 

benda - benda atau ide - ide. Lingkungan menawarkan kepada guru kesempatan 

untuk menguatkan kembali konsep - konsep seperti warna, angka, bentuk dan 

ukuran. 

Menurut Sadiman dkk (1996:360) penggunaan sumber dan  media baik visual, 

audiovisual, proyeksi maupun tiga dimensi pada dasarnya memvisualkan fakta, 

gagasan, peristiwa, dalam bentuk tiruan dari kondisi sebenarnya. Selain itu, 

sebenarnya guru dimungkinkan untuk menghadapkan siswa kepada lingkungan 

yang aktual untuk dipelajari, diamati ataupun praktek langsung dalam 

hubungannya dengan proses pembelajaran. Terdapat beberapa keuntungan yang 

diperoleh dari kegiatan mempelajari lingkungan dalam proses pembelajaran, 

diantaranya : 

1. Menghemat biaya, karena memanfaatkan benda - benda yang telah ada di 

lingkungan. 

2. Memberikan pengalaman yang riil kepada siswa, pelajaran menjadi lebih 

konkrit, tidak verbalistik. 

3. Karena benda - benda tersebut berasal dari lingkungan siswa, maka benda -

 benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik  dan kebutuhan siswa. 
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4. Pelajaran lebih aplikatif, sumber belajar yang diperoleh siswa melalui 

lingkungan kemungkinan besar akan dapat diaplikasikan langsung,  karena 

siswa   akan sering menemui  benda - benda atau peristiwa serupa dalam 

kehidupannya sehari - hari. 

5. lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada siswa.   Dengan  

lingkungan, siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan benda, lokasi 

atau peristiwa sesungguhnya secara alamiah. 

6. Lebih komunikatif, sebab benda dan peristiwa yang ada di lingkungan siswa 

biasanya mudah dipahami oleh siswa. 

Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, dapat mendorong siswa  

untuk  memanfaatkan semaksimal mungkin  lingkungan  di sekitarnya untuk  

menunjang kegiatan pembelajaran mereka. Lingkungan  menyimpan berbagai 

jenis  sumber dan media belajar yang hampir tak terbatas.  Lingkungan dapat kita 

manfaatkan sebagai sumber dan media belajar  untuk  berbagai mata pelajaran 

terutama pada pengajaran Biologi. Kita tinggal memilihnya berdasarkan prinsip -

prinsip atau kriteria  pemilihan media dan menyesuaikannya dengan tujuan, 

karakteristik siswa dan topik pelajaran yang akan kita ajarkan (Hamid, 2008:57-

60). 

 

Menurut Margono (2005:28-30) berbagai jenis lingkungan di sekitar kita 

memungkinkan untuk digunakan sebagai sumber dan media pembelajaran. 

Lingkungan alam contohnya lingkungan yang ada di sekitar sekolah  atau 
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lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sawah, 

kebun singkong, kebun bayam, kebun tomat, kebun kubis dan lain-lain.  

 

Lingkungan sekitar seperti sawah  dan berbagai macam kebun, merupakan jenis 

lingkungan yang akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh siswa. Sesuai 

dengan kemampuannya, siswa dapat mengamati perubahan-perubahan yang 

terjadi dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga proses terjadinya. 

 

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat mempermudah siswa 

menyerap bahan pelajaran, lebih mengenal kondisi lingkungannya, menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya, serta  turut berpartisipasi 

untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini Barlia 

(2002:1) menyatakan bahwa: “Kebiasaan untuk memanfaatkan fasilitas yang 

tersedia di lingkungan sekitar dalam proses belajar mengajar merupakan wujud 

proses belajar mengajar dengan pendekatan ekologi”. 

 

Berbagai jenis lingkungan yang ada, dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan 

media pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran. Guru harus 

pandai menentukan mana yang akan dijadikan sebagai sumber dan media 

pembelajaran. Selain itu penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar 

membutuhkan kreatifitas dan inisiatif guru, adanya kerjasama antara siswa, orang 

tua, serta lembaga-lembaga masyarakat (Margono, 2005:28-30). 
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B. Hasil Belajar  

 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

belajar, sedangkan dari sisi siswa hasil belajar merupakan puncak proses belajar 

(Dimyati dan Mujiono, 2002:3).   

Berakhirnya suatu proses pembelajaran, maka siswa memperoleh hasil belajar. 

Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan 

siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. Dengan 

kata lain, hasil belajar merupakan bukti adanya proses pembelajaran antara guru 

dan siswa. Hasil belajar yang bisa diperoleh siswa setelah pembelajaran dapat 

berupa informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, dan 

siasat kognitif. Kelima hasil belajar tersebut merupakan kapabilitas siswa.   

Kapabilitas siswa tersebut berupa: 

1.   Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  Pemilihan informasi verbal 

memungkinkan individu berperanan dalam kehidupan. 

2. Keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk 

berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep dan 

lambang.  Keterampilan intelek ini terdiri dari diskriminasi jamak, konsep 

konkret dan definisi, dan prinsip. 
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3. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan    akti-

vitas kognitifnya sendiri.  Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan    

 penilaian terhadap obyek tersebut Gagne  (dalam Dimyati dan Mujiono, 

2002:10) 

Menurut Anderson (2000:67-68), Hasil belajar dari ranah kognitif mempunyai 

hirarki atau tingkatan. Tingkatan tersebut terdiri dari 6 jenis perilaku yaitu: 

1. Remember mencakup kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajaridan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu meliputi fakta 

peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan metode. 

2. Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang 

dipelajari. 

3. Apply mencakup kemampuan menerapkam metode dan kaidah untuk 

meghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4. Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian 

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

Misalnya mengurai masalah menjadi bagian yang lebih kecil. 
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5. Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 

6. Create mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

Hasil belajar siswa dapat diukur dengan mengadakan evaluasi. Arikunto 

(2008:25) menyatakan untuk dapat mengukur sejauh mana ketercapaian tersebut, 

maka diperlukan suatu teknik evaluasi hasil belajar. Menurut Sudijono (2006:62) 

teknik evaluasi hasil belajar dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan dalam 

rangka melakukan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, Arikunto (2008:26) 

mengemukakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar dikenal 

dengan instrumen evaluasi. 

Dalam konteks evaluasi hasil pembelajaran, dikenal adanya dua macam teknik 

evaluasi yaitu : teknik tes dan teknik nontes (Sudijono, 2006:65-107). 

1. Teknik Tes  

Teknik tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar dari segi ranah 

kognitif. Tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan 

penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh peserta tes 

sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan prestasi dari peserta tes. 

Dibidang pendidikan, tes sebagai alat untuk mengukur tingkat perkembangan 

atau kemajuan yang telah dicapai peserta didik setelah mereka menempuh 

proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 
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Tes sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik dapat 

dibedakan menjadi 6 golongan yaitu : 

a. Tes seleksi  

 

Tes ini sering dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes 

seleksi digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong 

paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. 

b.   Tes awal (pre-test) 

Tes awal merupakan tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran 

diberikan kepada peserta didik. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat 

dikuasai oleh para peserta didik. 

c.   Tes akhir (post-test) 

Naskah tes akhir dibuat sama dengan tes awal, dengan demikian maka 

dapat diketahui apakah hasil tes akhir lebih baik, sama atau lebih buruk 

dari tes awal. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah semua materi pelajaran sudah dapat dikuasai dengan sebaik-

baiknya oleh para peserta didik.  
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d.   Tes diagnostik 

Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah 

peserta didik sudah dapat menguasai pengetahuan yang merupakan 

landasan untuk dapat menerima pengetahuan selanjutnya. 

e.   Tes formatif 

Tes formatif biasa dikenal dengan istilah ulangan harian. Tes ini 

dilaksanakan pada setiap kali subpokok materi berakhir. 

a.  Tes sumatif  

 Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah 

sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Tes ini dikenal 

dengan istilah ulangan umum atau UAS. 

Berdasarkan jenisnya, tes dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tes lisan dan tes 

tertulis. Tes tertulis terbagi menjadi 2 yaitu tes subjektif (uraian) dan tes 

objektif (tes jawaban pendek). Tes hasil belajar dalam bentuk uraian 

digunakan untuk mengungkap daya ingat, pemahaman peserta didik dan 

untuk mengungkap kemampuan peserta didik dalam memahami berbagai 

macam konsep berikut aplikasinya. Sedangkan tes objektif dapat berbentuk 

benar-salah, menjodohkan, melengkapi, isian dan pilihan jamak. 
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2. Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari 

segi ranah afektif dan psikomotor. Teknik nontes dapat digolongkan ke 

dalam 4 jenis yaitu : observasi, wawancara, angket dan pemeriksaan 

dokumen. 

a. Pengamatan (Observation) 

Observasi adalah cara menghimpun data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah cara menghimpun data yang dilaksanakan dengan 

melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan 

dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. 

c. Angket (Questionaire) 

Dengan menggunakan angket pengumpulan data bisa lebih praktis, 

menghemat waktu dan tenaga. Hanya saja jawaban yang diberikan tidak 

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 
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d. Pemeriksaan dokumen (Documentary analysis) 

Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar 

peserta didik teknik nontes juga dapat dilengkapi dengan cara melakukan 

pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen misalnya riwayat hidup. 

 

C. Aktivitas Belajar 

 

Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

proses pembelajaran. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

belajar maka semakin baik proses pembelajaran yang terjadi. Dengan demikian 

belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik 

maupun psikis (Holt, dalam Wardani, 2007:9). 

Aktivitas fisik ialah peserta didik giat  aktif dengan anggota badan, membuat 

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

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

sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Seluruh 

peranan dan  kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif 

untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal sekaligus mengikuti proses 

pengajaran secara aktif. Siswa  mendengarkan, mengamati, menyelidiki, 

mengingat, menguraikan, mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya dan 

sebagainya (Rohani, 2004:6-7). Menurut Diedrich (dalam Rohani, 2004:9) 

terdapat macam-macam kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani 
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dan aktivitas jiwa sebagai berikut: 

1. Visual activities, membaca,memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi, dan 

sebagainya. 

3. Listening activities, mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi,musik, pidato 

dan sebagainya. 

4. Writing activities, menulis : cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin 

dan sebagainya. 

5. Drawing activities, menggambar, membuat grafik,peta, diagram, pola dan 

sebagainya. 

6. Motor activities, melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya. 

7. Mental activities, menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

8. Emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani tenang, 

gugup dan sebagainya. 

 

Aktivitas-aktivitas tersebut 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. 
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Menurut Memes (dalam Andra, 2007:38), terdapat beberapa indikator aktivitas  

yang relevan dalam pembelajaran, yang meliputi: 

1. Interaksi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

2. Kecakapan komunikasi siswa selama mengikuti proses belajar mengajar. 

3. Partisipasi siswa dalam proses belajar 

4. Motivasi dan kegairahan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

5. Interaksi antar siswa selama proses belajar mengajar. 

6. Interaksi siswa dengan guru selama proses belajar mengajar. 

 

Memes (dalam Andra, 2007:39) menyatakan bahwa : Untuk mengetahui tingkat 

keaktifan siswa, pedoman yang digunakan sebagai berikut: Bila rata-rata 

nilai  75,6 maka dikategorikan aktif. Bila 59,4 ≤ rata-rata nilai < 75,6 maka 

dikategorikan cukup aktif. Bila rata-rata nilai < 59,4 maka dikategorikan kurang 

aktif. 

Seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu 

yang sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan terhadap suatu 

peristiwa yang terjadi dan  mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam 

proses belajarnya. Dengan melakukan banyak aktivitas yang sesuai dengan 

pembelajaran, maka siswa mampu mengalami, memahami, mengingat dan 

mengaplikasikan materi yang telah diajarkan. Adanya peningkatan aktivitas 

belajar maka akan meningkatkan hasil belajar (Hamalik, 2004:12). 


