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KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Aktivitas Belajar

1. Pengertian Belajar

Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan dalam kepustakaan.

Menurut Azra Asyar yang dimaksud belajar yaitu “perbuatan murid dalam bidang

material, formal serta fungsional pada umumnya dan bidang intelektual pada

khususnya” 3. Jadi belajar merupakan hal yang pokok. Belajar merupakan suatu

perubahan pada sikap dan tingkah laku yang lebih baik, tetapi kemungkinan

mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk.

Selanjutnya akan diuraikan pendapat para ahli tentang pengertian belajar.

Slameto, menyatakan:“belajar adalah proses usaha yangdilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”4.

W.S.Winkel yang dikutip oleh Max Darsono berpendapat: “belajar adalah suatu

aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan,

yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan

nilai sikap”.5

Berdasarkan kedua pendapat tentang pengertian belajar di atas, terkandung

pengertian bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan

oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh perubahan secara menyeluruh

3 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, h. 21
4 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta,

2003, h.
5 Max Darsono, dkk., Belajar dan Pembelajaran, IKIP Semarang Press, Semarang, 2000,

h.



dalam tingkah lakunya, sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi

dengan lingkungannya.

Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan harus merupakan akhir dari

pada periode yang cukup panjang. Berapa lama waktu itu berlangsung sulit

ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu hendaklah merupakan akhir dari

suatu periode yang mungkin berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu,

berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Belajar merupakan suatu proses yang tideak

dapat dilihat dengan nyata proses itu terjadi dalam diri seserorang yang sedang

mengalami belajar. Jadi yang dimaksud dengan belajar bukan tingkah laku yang

nampak, tetapi prosesnya terjadi secara internal di dalam diri individu dalam

mengusahakan memperoleh hubungan-hubungan baru.

Sementara itu, menurut Margaret E. Bell Gredler (1991:1) menyatakan

”belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, ketrampilan, dan

sikap”.6 Menurut Gagne yang dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono, menyatakan

”belajar adalah seperangkat proses 20 kognitif yang mengubah sifat stimulasi,

lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru”.7

Kedua pendapat terakhir di atas mempunyai maksud bahwa belajar

merupakan suatu proses yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kapabilitas

baru pada dirinya berupa ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai.

6 Margaret E. Bell Gredler, Belajar dan Membelajarkan, CV Rajawali Pers dengan Pusat
Antar Universitas di Universitas Terbuka, Jakarta, 1991, h.1

7 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Depdikbud dan Rineka Cipta
Jakarta, 1999, h.10



Dengan demikian, berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud disiplin belajar adalah suatu kondisi yang

tercipta dan terbentuk melalui proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya yang

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau

ketertiban.

2. Pengertian Aktivitas  Belajar

Sebelum dijelaskan pengertian mengenai aktifitas belajar, terlebih dahulu

akan dikemukakan tentang pengertian aktif. Menurut KBBI Aktif adalah mampu

beraksi dan berkreasi 5. Dengan demikian bahwa belajar aktif membuat murid

aktif sejak awal melalui aktifitas – aktifitas  yang membangun kerja kelompok

dalam waktu yang singkat mereka berpikir , berbicara dengan teman dalam

kelompoknya.

Jadi aktivitas belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan murid dalam rangka

proses belajar. Setiap individu belajar menginginkan hasil yang yang sebaik

mungkin. Oleh karena itu setiap individu harus aktif dalam belajar dengan sebaik-

baiknya supaya prestasinya berhasil dengan baik. .

Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas murid dalam proses belajar,

mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa

ketrampilan-ketrampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa ketrampilan

terintegrasi. Ketrampilan dasar yaitu mengobservasi, mengklasifikasi,

5 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2001), h. 452



memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Sedangkan

ketrampilan terintegrasi terdiri dari mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi

data, menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar

variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun

hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian dan

melaksanakan eksperimen. Menurut Sardiman “Pada prinsipnya belajar adalah

berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas

merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar”6.

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 murid.

Menurut Sudjana “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 ”7.

3. Jenis-Jenis Aktivitas

Aktivitas belajar banyak macamnya. Para ahli mencoba mengadakan

klasifikasi, antara lain Paul D. Dierich dalam Uzher Usman membagi kegiatan

belajat menjadi 8 kelompok, sebagai berikut;

a) Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati
eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau
bermain;

6 Sardiaman, Metode Belajar Mengajar, (Jakarta : Gunung Mulia), 2002, h. 61
7 Sudjana,Strategi Belajar Mengajar ,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h.105



b) Kegiatan-kegiatan lisan (oral). Mengemukakan suatu fakta atau prinsip,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, meberi saran,
mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi;

c) Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan,
mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkn suatu
permainan instrument musik, mendengarkan siaran radio;

d) Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa
karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, ata rangkuman,
mengerjakan tes, mengisi angket;

e) Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, mebuat grafik, diagram,
peta, pola;

f) Kegiatan-kegitan metric: melakukan percobaan, memilih alat-alat,
melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan
(simulasi), menari, berkebun;

g) Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan
masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan,
membuat keputusan;

h) Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang dan
sebagainya. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat pada semua
kegiatan tersebut di atas, dan bersifat tumpang tindih”8 .

Oemar Hamalik mengklasifikasikan aktivitas belajar atas delapan

kelompok yaitu:

a. Kegiatan-kegiatan Visual: Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati
eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan
bermain.

b. Kegiatan-kegiatan Lisan seperti: Mengemukakan suatu fakta atau prinsip,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran,
mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi.

c. Kegiatan-kegiatanMendengarkan, seperti: Mendengarkan penyajian bahan,
mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu
permainan, mendengarkan radio.

d. Kegiatan-kegiatanMenulis, seperti: Menulis cerita, menulis laporan,
memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan
tes dan mengisi angket.

e. Kegiatan-kegiatan Menggambar, seperti: Menggambar, membuat grafik,
chart, diagram, peta dan pola.

f. Kegiatan-kegiatan Metrik, seperti: Melakukan percobaan, memilih alat-alat,
melaksanakan pameran, membuat model, dan menyelenggarakan permainan

g. Kegiatan-kegiatan Mental, seperti: Merenung, mengingat, memecahkan
masalah, menganalisis, dan membuat keputusan.

8 Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar,
(Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993), h.81



h. Kegiatan-kegiatan Emosional., seperti: Minat, membedakan, berani, tenang
dan lain-lain9.

4.   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar

Menurut Ngalim Purwanto secara umum faktor-faktor yang

mempengaruhi aktivitas pada diri seseorang, terdiri atas dua bagian, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal10. Secara rinci kedua faktor tersebut akan dijelaskan

sebagai berikut:

a. 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,

2001:150).

2) Aspek Psikhis (Psikologi)

Menurut Sardiman A.M (2008:45), 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. Secara rinci factor-faktor tersebut dapat diuraikan

9 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti), 1994, h. 34
10 Ngalim Purwanto, Paradigma pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan

Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2003, h. 37



sebagaiberikut:

(a) 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.

(b) Pengamatan

Pengamatan adalah cara mengenal duia 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.

(c) 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 murid(Sardiman,2008:45).



(d) 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 (AbuAhmadi,2003:78)

(e) 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 bahwa

manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang

pernah dialami.

(f) 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

danaptitude.

(g) Berfikir

Berfikir adalah merupakan aktivitas mental untuk dapat merumuskan

pengertian, mensintesis dan menarik kesimpulan (Sardiman, 2008:46).



(h) 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 murid, maka keberhasilan

belajar itu akan mudah diraih dalam waktu yang relative tidak cukup lama

(Sardiman,2008:46).

b. Faktor Eksternal

Menurut Ngalim Purwanto (2004:102-106), faktor eksternal terdiri atas:

1), keadaan keluarga, 2) guru dan cara mengajar 3), alat-alat pelajaran, 4) motivasi

sosial, dan 5) lingkungan serta kesempatan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan

dibawahini:

1) Keadaan Keluarga

Murid 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

kegiatantertentu.

2) Guru Dan Cara Mengajar

Lingkungan sekolah, dimana dalam lingkungan ini murid 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 murid dalam proses

belajarmengajar.

3) 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

B. Metode Poster Commment

Sebelum dijelaskan tentang metode poster coment terlebih dahulu peneliti

akan menjelaskan tentang pengertian metode. Metode secara harfiah berarti cara.

Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai cara melakukan suatu

kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-

konsep secara sistematis. Dalam dunia psikologi, metode berarti prosedur

sistematis (tata cara berurutan) yang biasa digunakan untuk menyelidiki fenomena

(gejala-gejala) kejiwaan. Maka metode pembelajaran artinya cara yang berisi

prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan

penyajian materi pelajaran kepada murid” 11 . Selanjutnya menurut Saminanto

metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang

digunakan oleh guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran”12. Dapat dikatakan

11 PAI Subject, Metode Pembelajaran (http://ilam-maolani.blogspot.com
/2007/12/metode pembelajaran.html, diakses 11 Juni 2009).

12 Sarminanto, Hakikat Metode Pembelajaran Bahasa(http://massofa.wordpress.com
/2008/06/29/ hakikat- metode- pembelajaran- bahasa/ , diakses 7Oktober 2008).



juga bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Suatu

pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran.

Metode Poster Coment merupakan salah satu bagian dari strategi

pembelajaran aktif atau active learning. Metode ini sering juga disebut sebagai

metode mengomentari gambar, yakni suatu strategi yang digunakan pendidik

dengan maksud mengajak peserta didik untuk memunculkan ide apa yang

terkandung dalam suatu gambar. Gambar tersebut tentu saja harus berkaitan

dengan pencapaian suatu kompetensi dalam pembelajaran.

Metode poster comment adalah cara pembelajaran untuk menstrumulasi

dan meningkatkan kretivitas dan mendorong penghayatan murid terhadap suatu

permasalahan. Dalam metode ini murid didorong untuk bisa mengungkapkan

pendapatnya secara lisan tentang gambar atau poster.

Metode ini merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran aktif

atau active learning. Metode ini sering juga disebut sebagai metode mengomentari

gambar, yakni suatu strategi yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak

peserta didik untuk memunculkan ide apa yang terkandung dalam suatu gambar.

Gambar tersebut tentu saja harus berkaitan dengan pencapaian suatu kompetensi

dalam pembelajaran. Metode ini memiliki prosedur sebagai berikut :

a. Pilihlah sebuah gambar atau poster yang ada kaitannya dengan topik
bahasan yang akan dibahas.

b. Mintalah murid untuk mengamati terlebih dahulu gambar atau poster
tersebut.

c. Mintalah mereka untuk berdiskusi secra berkelompok,kemudian mereka
diminta memberikan komentar atau pendapat tentang gambar atau poster
tersebut .

d. Murid diminta untuk memberikan solusi atau rekomendasi berkaiatan
dengna gambar atau poster tersebut.



e. Gambar yang dipilih hendaknya juga memiliki prinsip kesederhanaan,
keterpaduan, dan yang paling terkait dengan materi yang dipalajari 13.

Gambar yang dipergunakan dalam metode ini tentunya berhubungan

dengan materi. Gambar merupakan salah satu bagian dari media visual sering

dipergunakan dalam pembelajaran Pai. Mora menyebutkan bahwa" Gambar dapat

digunakan untuk memberi para murid untuk mempraktekkan konteks yang riil atau di

situasi di mana mereka dapat gunakanya untuk komunikasi;kan gagasan mereka dengan

lisan atau di bentuk tulis" 14 Media gambar dapat digunakan untuk memberikan

kesempatan pada peserta didik yang sedang belajar bahasa Inggris untuk melatih

bahasa mereka dalam konteks nyata untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka

secara lisan maupun tertulis. Bagi sebagian murid pemula, gambar merupakan

salah satu media penyampaian ide mereka. Gambar-gambar tersebut diberikan

sebagai latihan untuk menulis. Gambar tersebut juga berfungsi sebagai penyedia

gambaran awal untuk mengubah ide dan gagasan menjadi rangkaian kata-kata.

Kini poster mulai sering dipakai oleh pendidik untuk menyajikan

pelajaran. Sifat poster yang statis sebenarnya memiliki kelebihan dibandingkan

media elektronik yang menyajikan gambar bergerak. Karena sifat statisnya, poster

yang ditempel di dinding akan memungkinkan anak anak untuk melihatnya

sesering mungkin tanpa harus menyalakan komputer atau televisi.

Satu hal yang paling penting, poster yang dirancang dalam ukuran yang

tepat memungkinkan setiap anak untuk belajar dengan mengaktifkan otak bawah

13 A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam (Malang: UIN-Malang Press,
2008), hlm.

14 Wayne D. Lance, Teaching Writing: Preschool, Kindergarten, and First Grade
(http://www. iched.org /cms/scripts/ page.php?site_id=iched&item_id=teach_writing_prek-1,
diakses 8 Maret 2009).



sadar mereka. Kita tentu sudah pernah mendengar tentang betapaefektifnya

belajar dengan kekuatan otak bawah sadar. “Otak bawah sadar mencerna

informasi dengan sistem kerja otak kanan, di mana setiap informasi masuk tanpa

melalui proses menyaring. Semua mengalir masuk tanpa beban, Berbeda dengan

otak sadar, yang diyakin membawa sifat-sifat otak kiri yang cenderung melakukan

pemilahan atau penyaringan informasi karena sifat kritisnya”15.

Para murid memerlukan perubahan aktivitas pembelajaran, mereka

memerlukan aktivitas yang menyenangkan dan menstimulasi rasa ingin tahu

mereka. Mereka harus dilibatkan pada aktivitas yang dapat mengaktifkan,

sehingga mereka tidak hanya duduk dan mendengarkan saja. Apresiasi dari

pendiddibutuhkan oleh para murid. Hal ini karena pendidik merupakan sosok

yang penting bagi mereka.

C. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sangat relevan dengan

perkembangan proses pembelajaran pendidikan dewasa ini, dalam pelaksanaan

pembelajaran di kelas penggunaan model pembelajaran yang bervariatif masih

sangat rendah dan guru cenderung menggunakan model konvesional pada setiap

pembelajaran yang dilakukannya. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya

penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran yang ada, padahal

penguasaan terhadap model-model pembelajaran sangat diperlukan untuk

meningkatkan kemampuan profesional guru.
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Untuk itu guru perlu meningkatkan mutu pembelajarannya, dimulai

dengan rancangan pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan,

karakteristik murid, materi yang diajarkan, dan sumber belajar yang tersedia.

Kenyataannya masih banyak ditemui proses pembelajaran yang kurang

berkualitas, tidak efisien dan kurang mempunyai daya tarik, bahkan cenderung

membosankan, sehingga hasil belajar yang dicapai tidak optimal. Oleh karena itu,

sudah sepantasnya guru mengembangkan metode pembelajaran yang digunakan

dalam proses pembelajaran, terlebih lagi jika dikaitkan dengan upaya

meningkatkan motivasi belajar murid pada mata pelajaran PAI murid Kelas III

SDN 4 Lalembuu, khususnya penggunaan strategi Poster Coment sebagai media

pembelajaran.

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan teori yang ada , aktivitas belajar merupakan hal yang

sangat penting dalam peningkatan motivasi belajar murid. Aktivitas belajar sangat

berperan dalam belajar dan pembelajaran yaitu dapat menentukan penguatan

belajar, memperjelas tujuan pembelajaran, serta menentukan ketekunan belajar.

Upaya untuk meningkatkan aktivitas belajar murid terhadap suatu materi

seorang guru harus bisa memilih metode pembelajaran yang menarik dan sesuai

dengan materi yang disampaikan demi tercapainya tujuan pendidikan yaitu

ditandai dengan hasil belajar murid yang tinggi dan tercapainya ketuntasan belajar

baik secara individu maupun klasikal.

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini direncanakan berbentuk

kolaboratif,artinya melibatkan guru lain untuk mengoptimalkan pembelajaran.



Prosedur penelitian tindakan ini dilakukan dua siklus. Maksudnya, setelah

tindakan pertama selesai dilakukan evaluasi. Bila hasil tindakan pertama belum

sesuai yang diinginkan, maka disusun rencana untuk melakukan tindakan

berikutnya

Berikut skema kerangka berpikir :

Murid yang diteliti

Belum termotivasi
dalam belajar

Kondisi Awal

Guru / peneliti belum
memakai strategi
poster coment

Tindakan Pembelajaran dengan
menggunakan strategi
poster coment

Siklus I, Murid
mendapat gambar
dan menjawab
pertanyaan guru

Siklus II, Murid
mendapat gambar
dan menjawab
pertanyaan guru

Dengan mengunakan strategi
poster coment peningkatan
pelajaran PAI murid SDN 4
Lalembuu Kelas III cukup baik

Kondisi akhir


