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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai kajian teori yang digunakan pada 

penelitian ini diantaranya pengertian dari model Active Learning dan pengertian 

media gambar yang digunakan oleh peneliti. Selain itu, juga dipaparkan tentang 

pengertian belajar yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, hasil 

belajar, dan pembelajaran Bahasa Indonesia.  

 

2.1.1 Pengertian Belajar  

 Belajar ialah 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, 

2003: 2). Sedangkan menurut Gagne (Slameto, 2003: 13), belajar adalah proses 

untuk memperoleh motivasi dalam penggetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku. 

 Menurut Harold (Suprijono, A. 2011: 2), berpendapat bahwa belajar 

adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan 

mengikuti arah tertentu. Selanjutnya Cronbach (Suprijono, A. 2011: 2) 

mengatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari 

pengamatan. Sementara menurut Travers (Suprijono, A. 2011: 2) berpendapat 

bahwa belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. 

 Belajar menurut Cronbrach, Suprijono, Gagne adalah perubahan tingkah 

laku. Belajar dipahami sebagai proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa 

menjadi bisa. Sebagian besar masyarakat menganggap belajar di sekolah adalah 

usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan. Anggapan tersebut tidak salah, 

karena berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman atau 

latihan. 
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2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar  

 Menurut Slameto (2003: 54), faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yang meliputi: 

1) Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang 

disebut faktor individu (intern), yang meliputi: 

a. Faktor biologis, meliputi: kesehatan, gizi, pendengaran 

dan penglihatan. Jika salah satu faktor biologis 

terganggu akan mempengaruhi hasil prestasi belajar. 

b. Faktor Psikologis, meliputi: intelegensi, minat, dan 

motivasi serta perhatian ingatan berfikir. 

c. Faktor kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan 

rohani. Kelelahan jasmani nampak dengan adanya 

lemah tubuh, lapar, dan haus.  

2) Faktor yang ada pada luar individu yang di sebut 

faktor ekstern, yang meliputi: 

a. Faktor keluarga. 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

terutama. Merupakan lembaga pendidikan dalam 

ukuran kecil tetapi bersifat menentukan untuk 

pendidikan dalam ukuran besar. 

b. Faktor sekolah 

Meliputi metode mengajar, kurikulum, hubungan guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa dan berdisiplin di 

sekolah. 

c. Faktor masyarakat 

Meliputi bentuk kehidupan masyarakat sekitar dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Jika lingkungan 

siswa adalah lingkungan terpelajar maka siswa akan 

terpengaruh dan mendorong untuk lebih giat belajar. 
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 Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar di atas dapat 

dikaji bahwa belajar itu merupakan proses yang cukup kompleks. Aktivitas 

belajar siswa memang tidak selamanya menguntungkan. Kadang-kadang juga 

lancar, kadang mudah menangkap apa yang dipelajari, kadang sulit menangkap 

mata pelajaran. Dalam keadaan dimana siswa dapat belajar sebagaimana 

mestinya, itulah yang disebut belajar.  

 

2.1.3 Hasil Belajar  

  Menurut Gagne (Suprijono, A. 2011: 5), hasil belajar itu meliputi: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kohnitifnya sendiri. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima dan menolak 

objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

Sedangkan menurut Bloom (Suprijono, A. 2011: 6), mengatakan bahwa 

hasil belajar mencakup: 

1) Kemampuan kognitif, yang meliputi pengetahuan, 

ingatan, pemahaman, menjelaskan, meringkas, 

mengorganisasikan, merencanakan, menilai. 

2) Kemampuan afektif, yang meliputi sikap menerima, 

memberikan, organisasi. 

3) Kemampuan psikomotorik, yang meliputi 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, 

manajerial, dan intelektual. 

 



10 
 

 Menurut Anastari (1982: 22)  bahwa tes adalah alat untuk memperoleh 

data tentang perilaku individu. Di dalam tes terdapat sekumpulan pertanyaan yang 

harus dijawab atau tugas yang harus dikerjakan, yang akan memberikan informasi 

mengenai aspek tertentu berdasarkan jawaban yang diberika individu 

 Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja 

(Suprijono, A.  2011: 7). 

 Dari beberapa pendapat para ahli hasil belajar merujuk pada kemampuan 

dari beberapa aspek yaitu aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hasil 

belajar dapat diartikan sebagai perubahan kemampuan yang dimiliki seseorang 

baik kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemampuan kognitif 

berhubungan dengan pengetahuan ingatan, kemampuan afektif berhubungan 

dengan sikap dan kemampuan psikomotorik berhubungan dengan keterampilan. 

Perubahan kemampuan-kemampuan dalam hasil belajar dalam hal ini adalah 

perubahan ke arah yang lebih baik (perubahan progresif). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih 

baik. Hasil belajar dalam kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik merupakan 

perubahan peserta didik setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Untuk 

mengukur hasil belajar maka guru tes. Teknik tes meliputi tes pilihan ganda, tes 

tertulis, tes lisan dan tes perbuatan. Sedangkan tekhnik non tes meliputi 

pengamatan atau observasi, angket, jurnal, portofolio dan wawancara. Guru dapat 

mengetahui hasil belajar siswa dapat dalam bentuk nilai. 

 

2.1.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Bahasa Indonesia adalah satu pelajaran yang sangat penting di Sekolah 

Dasar, pembelajaran ini nantinya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran di sekolah tingkat bawah dibutuhkan suatu kejelian dan 

kesungguhan menguasai pembelajaran Bahasa Indonesia. Pelaksanaan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD – SMU ialah guru terlalu banyak menyuapi, 

tetapi kurang menyuruh siswa aktif membaca, menyimak, menulis dan berbicara 



11 
 

Bahasa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat 

manusia. Bahasa merupakan seperangkat ajaran yang bermakna, bahasa alat 

komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi yang bermakna 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

Sebelum anak-anak mulai bersekolah, mereka belajar bahasa dengan 

mengamati orang-orang di sekitarnya. Mereka menggunakan bahasa dalam situasi 

yang alami. Ketika anak memasuki sekolah, guru-guru mengembangkan 

pembelajaran bahasa dengan menciptakan suasana yang membuat anak-anak 

melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan bahasa 

tertulis.  

Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia, dengan Bahasa Indonesia guru harus bisa dan mampu menanamkan rasa 

senang agar anak didik terangsang dan terdorong untuk mempelajari Bahasa 

Indonesia. Anak didik berantusias aktif dan kreatif penuh gagasan maju untuk 

balajar Bahasa Indonesia. Seorang guru hendaknya pandai-pandai menyampaikan 

atau menstransfer bahan ajar. 

 

2.1.5 Model Pembelajaran Active Learning 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian model pembelajaran 

Active Learning yang mencakup diantaranya Prinsip-prinsip Model Active 

Learning, Langkah-langkah Model Active Learning, Manfaat (Kelebihan) Model 

Active Learning, serta Kelemahan (kekurangan) Model Active Learning. 

2.1.5.1 Pengertian Model Active Learning 

Pembelajaran “active learning” pada dasarnya bukan merupakan sebuah 

ide yang baru. Salah satu aspek yang cukup dikenal melatar belakangi pentingnya 

pengembangan model pembelajaran ”active learning” adalah ajaran Konfusius di 

China lebih dari 2400 tahun yang silam. Ajaran tersebut kemudian dimodifikasi 

dan diperluas oleh Men L. Silberman menjadi apa yang disebut paham belajar 

aktif, yaitu :“what I hear, I forget; what I see, I remember a litle; what I hear, see 

andask questions about or discuss with someone else, I begin to understand;what 
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I hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skill; what I teach to 

another, I master” (Silberman, 2001). 

Model belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik 

aktif sejak awal melalui kegiatan yang membangun kerja kelompok dan dalam 

waktu singkat membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Belajar aktif 

membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan peserta didik itu sendiri. Kegiatan 

belajar aktif dilaksanakan untuk mempelajari sesuatu dengan baik (Silberman, 

Mel. 2001:xiii). 

Menurut Sudjana (Hidayatul, A. 2010: 11) Pembelajaran aktif (active 

learning) adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk 

memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai 

cara/strategi secara aktif. Dalam hal ini proses aktivitas pembelajaran didominasi 

oleh peserta didik dengan menggunakan otak untuk menemukan konsep dan 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari, disamping itu juga untuk 

menyiapkan mental dan melatih keterampilan fisiknya.  Cara memberdayakan 

peserta didik tidak hanya dengan mengunakan strategi atau metode ceramah saja, 

sebagaimana yang selamaini digunakan oleh para pendidik (guru) dalam proses 

pembelajaran. Mendidik dengan ceramah berarti memberikan suatu informasi 

melalui pendengaran, yang hanya bisa dicerna otak siswa 20%. Padahal informasi 

yang dipelajari siswa bisa saja dari membaca (10%), melihat (30%), melihat dan 

dengar (50%), mengatakan (70%), mengatakan dan melakukan (90%). Hal ini 

sesuai dengan pendapat seorang filosof cina Konfusius (Hidayatul, A. 2010: 13) 

bahwa “Apa yang saya dengar, saya lupa” “Apa yang saya lihat, saya ingat” “Apa 

yang saya lakukan,saya paham”. 

Ketika ada informasi yang baru, otak manusia tidak hanya sekedar menerima 

dan menyimpan. Akan tetapi otak manusia akan memproses informasi tersebut 

samapai dapat dicerna dan baru kemudian disimpannya. Karena itu jika ada 

sesuatu yang baru, otak akan bertanya “pernahkah aku mendengar, melihat, 

mengalami sebelumnya, kapan dan dimanakah kira-kira hal itu aku dengar, lihat 

dan kualami lalu dimanakah hal itu aku simpan?”. Manusia dengan potensi dasar 
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yang ia miliki termasuk otak tersebut perlu diaktifkan, sehingga berfungsi 

semaksimal mungkin melalui proses belajar yang ia lakukan. 

Agar proses pembelajaran aktif bisa berjalan dengan baik, maka pendidik 

sebagai penggerak belajar peserta didik dituntut untuk menggunakan dan 

menguasai strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran akan diperlukan 

karena peserta didik mempunyai cara belajar yang berbeda-beda (Roetiyah. 2008: 

3). Ada yang senang belajar dengan membaca. Berdiskusi dan ada juga yang 

senang dengan cara langsung praktik. Inilah yang sering disebut dengan gaya 

belajar atau learning style. Disamping itu penggunaan strategi pembelajaran aktif 

bagi pendidik adalah sangat membantu atau memudahkan dalam mengajar. Bagi 

pendidik yang memiliki banyak jam mengajar, dan apabila dalam mengajar hanya 

berorientasi pada ceramah saja, maka jelas pendidik yang bersangkutan akan 

kehabisan energi karena mengekspose suara lisan melalui ceramah secara terus-

menerus. 

Dilihat dari subjek didik maka model active learning merupakan proses 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka belajar. Dilihat dari segi 

guru/pengajar maka model active learning merupakan bagian strategi mengajar 

yang menuntut keaktifan optimal subjek didik. 

Bertitik tolak dari uraian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan model active learning adalah salah satu cara strategi 

belajar mengajar yang menuntut keaktifan dan partisipasi siswa seoptimal 

mungkin sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara lebih efektif 

dan efisien. 

 

2.1.5.2 Prinsip-prinsip Model Active Learning 

Proses belajar-mengajar yang dapat memungkinkan model active learning 

harus dilaksanakan secara sistematik. Dalam pelaksanaan mengajar hendaknya 

diperhatikan beberapa prinsip belajar sehingga pada waktu proses belajar-

mengajar siswa melakukan kegiatan belajar secara optimal. Ada beberapa prinsip 

belajar menurut Dimyati (Hidayatul, A. 2010: 14) yang dapat menunjang 

tumbuhnya cara belajar siswa aktif diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Perhatian dan motivasi 

Dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa 

tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap 

pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan 

kebutuhannya. Sedangkan motivasi mempunyai peranan memberi tenaga 

yang mengerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. 

b. Keterlibatan Langsung/Berpengalaman 

Dalam belajar siswa tidak sekedar mengamati secara langsung 

tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan 

bertanggung jawab terhadap hasilnya. 

c. Pengulangan 

Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang 

terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, 

merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan 

maka daya daya-daya tersebut akan berkembang dan menjadi sempurna. 

d. Balikan dan Penguatan 

Sumber penguatan belajar untuk pemuasan kebutuhan berasal dari 

luar dan dari dalam dirinya. Penguat belajar yang berasal dari luar seperti 

nilai, pengakuan prestasi siswa, persetujuan pendapat siswa, ganjaran, 

hadiah, dan lain-lain. Merupakan cara untuk memperkuat respon siswa. 

Sedangkan penguat dari dalam dirinya bisa terjadi apabila respon yang 

dilakukan siswa betul-betul memuaskan dirinya dan sesuai dengan 

kebutuhannya. Prinsip-prinsip diatas penting dilaksanakan pada waktu 

mengajar sehingga mendorong kegiatan belajar siswa seoptimal 

mungkin. 

 

2.1.5.3 Langkah-langkah Model Active Learning 

Agar proses pembelajaran active learning bisa berjalan dengan baik, maka 

pendidik sebagai penggerak belajar peserta didik dituntut untuk menggunakan dan 

menguasai langkah-langkah pembelajaran active learning. Langkah-langkah 
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pembelajaran active learning sangat diperlukan karena peserta didik mempunyai 

cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang senang belajar dengan membaca, 

berdiskusi dan ada juga yang senang dengan cara langsung praktik. Disamping itu 

penggunaan langkah-langkah pembelajaran active learning bagi pendidik adalah 

sangat membantu atau memudahkan dalam mengajar.Bagi pendidik yang 

memiliki banyak jam mengajar, dan apabila dalam mengajar hanya berorientasi 

pada ceramah saja, maka jelas pendidik yang bersangkutan akan kehabisan energi 

karena mengekspose suara lisan melalui ceramah secara terus-menerus. Untuk itu 

sangat diperlukan penggunaan berbagai jenis strategi pembelajaran active 

learning. Salah satu  strategi dalam pembelajaran aktif tersebut, yang akan 

digunakan adalah Poster comment (mengomentari gambar) yaitu suatu strategi 

yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk 

memunculkan ide apa yang terkandung dalam suatu gambar. Gambar tersebut 

tentu saja berkaitan dengan pencapaian suatu kompetensi dalam pembelajaran. 

Langkah-langkah penerapannya: 

1) Pendidik menyediakan potongan gambar yang dihubungkan dengan materi 

bahasan. Jangan ada tulisan apapun dalam gambar tersebut. 

2) Peserta didik disuruh berkomentar dengan bebas secara bergiliran, kira-kira ide 

apa yang akan dimunculkan setelah melihat gambar tersebut. 

3) Peserta didik boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda, karena pikiran 

manusia juga berbeda-beda. 

4) Pendidik sudah mempersiapkan rumusan jawaban yang tepat mengenai gambar 

tersebut, sehingga peserta didik merasa dapat penjelasan sekaligus dapat pula 

menyaksikan gambarnya. 

Dengan strategi ini peserta didik diharapkan dapat memberi masukan 

berupa pendapat/ide yang bervariasi karena setiap pikiran manusia itu berbeda-

beda, dengan berbagai macam pendapat dari peserta didik tersebut akan dapat 

ditarik benang merahnya tentang inti pokok dari materi yang diajarkan. 
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2.1.5.4 Manfaat (Kelebihan) Model Active Learning 

Proses belajar mengajar baru berhasil apabila guru memiliki kewibawaan 

di depan kelas. Secara lahir kewibawaan guru banyak ditentukan oleh 

penampilannya, posisinya di depan kelas, perkataan dan tulisannya. Secara batin 

kewibawaan ditumpang oleh penguasaan bahan yang diajarkan, penguasaan 

model dan media pendidikan yang dipilih dan digunakan, dan penguasaan alat 

penelitian yang diterapkan.Disamping itu guru juga memperhatikan keikutsertaan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar, diusahakan siswa aktif dan berpartisipasi 

secara penuh dalam belajar, kewibawaan juga timbul karena kemahiran guru 

dalam pengorganisasi waktu, bahan, dan siswa. 

Kebaikan-kebaikan model active learning adalah sebagai berikut: 

a. Prakarsa siswa dalam kegiatan belajar, yang ditujukan melalui 

keberanian memberikan urung pendapat tanpa secara eksklusif 

diminta misalnya di dalam diskusi-diskusi, mengemukakan usul dan 

saran di dalam pendekatan tujuan atau cara kerja kegiatan belajar, 

kesediaan mencari alat atau sumber dan lain sebagainya. 

b. Keterlibatan mental siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang 

telah berlangsung yang ditujukan dengan peningkatan diri kepada 

tugas kegiatan. Baik secara intelektual maupun secara emosional 

yang dapat diamati dalam bentuk perhatian serta pikiran siswa 

dengan tugas yang telah dihadapi serta komitmennya untuk 

menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. 

c. Peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator merupakan sisi 

lain daripada kadar tinggi prakarsa serta tanggung jawab siswa di 

dalam kegiatan belajar.  

d. Belajar dengan pengalaman langsung, kekayaan variasi bentuk dan 

alat kegiatan belajar mengajar merupakan indikator yang dominan 

dalam metode active learning. 

e. Indikator terakhir yang dikemukakan dalam masalah ini adalah 

kualitas interaksi antar siswa, baik intelektual maupun sosial, 

emosional sehingga meningkatkan peluang. Pembentukan 
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kepribadian seutuhnya, terutama yang berkaitan dengan keamanan 

dan kemampuan bekerjasama didalam memecahkan masalah, baik 

yang berkenaan dengan kegiatan Intra maupun Ekstra Kurikuler.  

Jadi kebaikan model active learning adalah kadar kegiatannya lebih 

diperbanyak. Untuk mendorong siswa belajar mempraktikkan proses proses 

intelektual seperti dikemukakan oleh Oemar Hamalik “…mengorganisasi data, 

mempertanyakan persoalan dan memikirkan secara kritis hubungan di dalam 

antara gagasan perorangan dengan gagasan orang lain dengan kenyataan situasi”. 

 

2.1.5.5 Kelemahan (Kekurangan) Model Active Learning 

Hakikat pendidikan adalah proses kemanusiaan yang hanya dilakukan oleh 

manusia. Ini berarti bahwa prakarsa dan tanggung jawab belajar ada pada subjek 

didik. Oleh karena itu untuk mendidik sendiri harus secara eksklusif. Belajar tidak 

berarti hanya menerima pengetahuan saja, tetapi belajar dapat terjadi dari hasil 

interaksi antara sesama siswa atau prakarsa dirinya di dalam mengembangkan 

kemampuan yang ada pada dirinya.Terjadinya kadar model active learning yang 

menurun ini terjadi akibat tidak keterlibatannya mental secara optimal di dalam 

kelas maupun di luar kelas. 

Beberapa kelemahan dari model active learning adalah sebagai berikut: 

a. Tidak menjamin dalam melaksanakan keputusan. Kendatipun telah 

tercapai persetujuan, namun keputusan-keputusan itu belum tentu 

dapat dilaksanakannya. 

b. Diskusi tidak dapat diramalkan, pada mulanya diskusi diorganisasi 

secara baik tetapi selanjutnya mungkin saja mengarah ke tujuan lain, 

sehingga terjadi (Free Foryall) terutama jika kepemimpinan diskusi 

tidak produktif. 

c. Memasyarakatkan agar semua siswa memiliki ketrampilan berdiskusi 

yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif. 

d. Membentuk pengaturan fisik (seperti kursi dan meja) dan jadwal 

kegiatan secara luwes.  



18 
 

e. Dapat menjadi palsu (tidak murni lagi) jika pemimpin mengalami 

kesulitan mempertemukan berbagai pendapat padahal dia telah 

mengetahui jawaban yang diinginkan, sehingga ia menolak pendapat 

peserta lain. 

f. Dapat didominasi oleh seseorang atau sejumlah siswa sehingga dia 

menolak pendapat peserta lain.  

Jadi kelemahan model active learning siswa yang pandai akan bertambah 

pandai, siswa yang bodoh akan tertinggal. Disamping ketrampilan kegiatan siswa, 

guru juga harus terampil memilih dan menggunakan metode yang tepat pada 

waktu proses belajar mengajar, karena tidak semua guru didukung oleh literature 

yang cukup kuat dan tidak semua guru mampu menafsirkan dan mengolah 

informasi model active learning dan tepat sesusai dengan misi hakikat model 

active learning yang dimaksud. 

 

2.1.6 Pengertian Media Pembelajaran 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian pembelajaran yang 

mencakup diantaranya fungsi media, pengertian dari media gambar yang akan 

digunakan dalam penelitian model Active Learning ini, kemudian penerapan 

model active Learning dengan penggunaan Media gambar dalam proses belajar 

mengajar serta kajian yang relevan. 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata ”media” berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

’tengah’, ’perantara’, atau ’pengantar’. Pengertian  media  mengarah  pada sesuatu  

yang mengantar atau meneruskan informasi (pesan) dari sumber kepada penerima 

pesan. Latuheru (1998: 14) mengemukakan bahwa media adalah semua alat 

(bantu) atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan 

maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru  

maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik ataupun warga 

belajar). 

Muhammad Jauhar (2011: 85) mengartikan media sebagai pembawa pesan 

(dapat berupa benda/orang) kepada penerima pesan. Dalam proses belajar 
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mengajar  penerima pesan adalah siswa. Melalui inderanya siswa dirangsang oleh 

media untuk menggunakan kombinasi dari beberapa inderanya sehingga mampu 

menerima pesan secara lebih lengkap. Sedangkan menurut (Anitah, 2008:11) 

Media adalah setiap orang, bahan, alat,  atau  peristiwa yang dapat menciptakan 

kondisi yang memungkinkan pembelajaran untuk menerima pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif di  mana penerimanya dapat melakukan proses belajar 

secara efesien dan efektif (Munadi, 2008:8). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapatlah ditarik suatu simpulan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menjadi perantara 

pesan dalam proses belajar mengajar dari sumber informasi kepada penerima 

informasi sehingga terjadi proses belajar yang kondusif. 

 

2.1.6.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yagn sesuai. Dari penjelasan dapat dikatakan salah satu fungsi 

utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yagn turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang  ditata  dan diciptakan 

oleh guru. Menurut Muhammad Jauhar (2011: 86)  mengatakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, 

 

2.1.6.3 Media gambar 

Gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dsb) yang 

dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya (Anitah : 

2008). Gambar sering disebut dengan lukisan. Berdasarkan pengertian itu, gambar 

mati atau gambar diam adalah tiruan barang yang dibuat dengan coretan pinsil dan 
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sebagainya pada kertas dan sebagainya yang tidak bisa berubah-ubah, hanya bisa 

digerakkan oleh guru tanpa alat apapaun dan wujud bendanya tetap. 

Sedangkan pengertian media gambar adalah pengantar pesan yang 

diwujudkan secara  visual  ke  dalam  bentuk  dua  dimensi  sebagai hasil dari 

pemikiran dan perasaan. Media gambar   dapat digunakan guru untuk memberikan 

pengalaman- pengalaman  siswa yang sulit didapat dengan media langsung. 

Gerlach dan Ely (Anitah, 2010:14)  menyatakan bahwa gambar tidak hanya 

bernilai seribu bahasa, tetapi seribu tahun atau seribu mil. Gambar juga dapat 

memberikan pengalaman dari waktu ke waktu, bahkan keadaan di waktu yang 

sudah lampau. Smaldino (Anitah, 2010:14) menyatakan bahwa melalui gambar 

dapat diterjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistik. Edgar 

Dale (Anitah, 2010:14) menyatakan bahwa gambar dapat mengalihkan 

pengalaman belajar dari taraf belajar dengan lambing kata-kata ke taraf yang lebih 

kongkrit. 

 

2.1.7 Penerapan Model Active Learning Dengan Penggunaan Media 

Gambar dalam Proses Belajar Mengajar 

 Agar proses pembelajaran active learning bisa berjalan dengan baik, 

maka pendidik sebagai penggerak belajar peserta didik dituntut untuk 

menggunakan dan menguasai model pembelajaran active learning. Strategi 

pembelajaran active learning sangat diperlukan karena peserta didik mempunyai 

cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang senang belajar dengan membaca, 

berdiskusi dan ada juga yang senang dengan cara langsung praktik. Disamping itu 

penggunaan model pembelajaran active learning bagi pendidik adalah sangat 

membantu atau memudahkan dalam mengajar.  

Dalam penelitian ini, jenis strategi yang digunakan dalam pembelajaran 

active learning adalah poster comment (Atik Hidayatulah, 2010: 38) atau 

mengomentari gambar. Poster cooment adalah suatu strategi yang digunakan 

pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk memunculkan ide apa 

yang terkandung dalam suatu gambar. Gambar tersebut tentu saja berkaitan 
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dengan pencapaian suatu kompetensi dalam pembelajaran. Langkah-langkah 

penerapannya: 

1) Pendidik menyediakan potongan gambar yang dihubungkan dengan materi 

bahasan. 

2) Jangan ada tulisan apapun dalam gambar tersebut. 

3) Peserta didik disuruh berkomentar dengan bebas secara bergiliran, kira-kira ide 

apa yang akan dimunculkan setelah melihat gambar tersebut. 

4) Peserta didik boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda, karena pikiran 

manusia juga berbeda-beda. 

5) Pendidik sudah mempersiapkan rumusan jawaban yang tepat mengenai gambar 

tersebut, sehingga peserta didik merasa dapat penjelasan sekaligus dapat pula 

menyaksikan gambarnya. 

Dengan strategi ini peserta didik diharapkan dapat memberi masukan berupa 

pendapat/ide yang bervariasi karena setiap pikiran manusia itu berbeda-beda, 

dengan berbagai macam pendapat dari peserta didik tersebut akan dapat ditarik 

benang merahnya tentang inti pokok dari materi yang diajarkan. 

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

a) Menurut penelitian dari Astri Yuanita Budiarti yang berjudul Penerapan 

model pembelajaran active learning untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN Tulusrejo 2 Kota Malang. 

Berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti terdapat permasalahan yang 

terjadi dikelas IV SDN Tulusrejo II Kota Malang dalam aktvitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Berdasarkan hasil wawacara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan guru kelas IV di SDN Tulusrejo II Kota 

Malang, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran masih 

mengandalkan guru sepenuhnya atau masih teacher centered. Guru lebih 

sering meggunakan ceramah, penugasan yang dilakukan secara individu 

sehingga siswa merasa cepat bosan dalam pembelajaran.Tujuan dari 

penelitian ini, yaitu: menerapkan model pembelajaran active learning 

untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS pada siswa kelas IV SDN 
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Tulusrejo II Kota  Malang, menerapkan model pembelajaran active 

learning untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN 

Tulusrejo II Kota Malang. Penelitian ini menggunakan desain PTK yang 

terdiri dari 2 siklus. Penerapan model active learning pada pembelajarn 

IPS kelas IV SDN Tulusrejo 2 terbukti meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan skor rata-rata postes siswa 

yang meningkat secara bertahap, dari rata-rata pra tindakan 63,07 (25%) 

pada siklus I menjadi 70,79 dengan ketuntasan belajar secara klasikal 61% 

dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 85,68 dengan ketuntasan belajar 

secara klasikal sebesar 86%. Pada siklus II sudah mencapai ketuntasan 

belajar secara klasikal di atas 70%.  

b) Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu upaya dalam 

menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Pada PTK ini, peneliti akan 

melakukan penelitian tentang,”Upaya Peningkatan Hasil Belajar siswa 

melalui metode active learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak Kelas 

2/B MI Islamiyah Geluran Taman Sidoarjo Tahun Pelajaran 2009-2010. 

Rumusan masalah pada PTK ini, adalah “bagaimanakah upaya 

peningkatan Hasil Belajar siswa melalui metode active learning pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak Kelas 2/B MI Islamiyah Geluran Taman Sidoarjo 

Tahun Pelajaran 2009-2010?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam penggunaan 

metode active learning di MI Islamiyah Geluran Taman Sidoarjo. Metode 

yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi. Setiap 

siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencaan/rencana awal, tindakan, 

observasi, refleksi dan tindakan ulang. Subyek dari penelitian adalah 

seluruh siswa kelas IIb MI Islamiyah Geluran Taman Sidoarjo dengan 

jumlah 50 anak dalam mata pelajaran Akidah Akhlak pokok bahasan adab 

meludah. Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa prestasi belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus II yaitu siklus I daya serap 

78 % dan siklus II daya serap 92 %. Dari hasil penelitian tindakan kelas 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah akhlak di kelas IIb di MI 
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Islamiyah Geluran Taman Sidoarjo hendaknya dilakukan sesuai dengan 

perilaku akhlak sehari-hari.  

Persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian saya 

 Persamaan Perbedaan  

  Penelitian 

saya 

Penelitian 

relevan 

Penerapan Model Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar siswa melalui 

metode active learning 

  

Jenis Penelitian  PTK 

Kolaboratif 

PTK 

Setting  SD N SD dan MI 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Mengapa model active learning dengan penggunaan media gambar 

dijadikan salah satu pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar, 

karena media ini diyakini dapat membuat siswa aktif, terlibat langsung, antusias, 

termotivasi, bersemangat, aktif dan mudah memahami materi.  Dengan 

menggunakan model active learning dengan penggunaan gambar siswa terlibat 

aktif dalam kelas, mudah mengingat materi maka mereka akan mudah dalam 

memahami materi. Ketika siswa paham maka hasil belajar siswa pun menjadi 

lebih baik.  

  Faktor penyebab kegagalan dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia  

adalah penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran sangat kurang dikarenakan 

guru dalam penyampaian materi hanya dengan ceramah dan tidak didukung 

dengan media, selain itu guru masih mendominasi proses pembelajaran akibatnya 

siswa cenderung bersifat pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Maka 

dari itu sudah selayaknya seorang guru menggunakan metode pembelajaran yang 

menarik untuk siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih dapat menyerap 

materi pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, pembelajaran akan menerapkan 

model active learning dengan penggunaan media gambar  untuk mencapai tujuan 

yang dinginkan. 

Adapun kerangka berpikir Model active learning dengan penggunaan media 

gambar dapat dilihat pada bagan berikut ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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 Pada kondisi awal sebelum tindakan, guru selalu menggunakan metode 

konvensional (ceramah), siswa pasif saat pembelajaran berlangsung 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Setelah dilaksanakan penerapan 

pembelajaran melalui model active learning dengan penggunaan media gambar 

diharapkan hasil belajar siswa meningkat dan siswa tidak pasif saat pembelajaran 

berlangsung. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan, 

maka hipotesis penelitian tindakan kelas dirumuskan sebagai berikut:  

Diduga, apabila dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia guru 

menggunakan model active learning dengan penggunaan media gambar 

sebagai pendukung pembelajaran, maka dapat meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran bahasa Indonesia standar kompetensi mengungkapkan 

pikiran, perasaan, dan informasi secara lisan dngan gambar, percakapan 

sederhana dan dongeng bagi siswa kelas I SDN Gilingsari Kabupaten 

Temanggung tahun pelajaran 2012/2013.  
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