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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model menurut Dahlan diartikan sebagai suatu pola yang digunakan dalam 

menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran dan memberi petunjuk kepada 

pengajar di kelas33. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan 

seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan keterampilan, dan nilai-nilai fositif 

dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar34.  

Pembelajaran kooperatif artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama 
dengan saling membantu satu sama lainnnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Sed
angkan menurut Slavin pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 
dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 
yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Selanjutnya menurut 
Anita Lie menyebut istilah pembelajaran kooperatif dengan istilah pembelajaran 
gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bekerja sama dengan siswa lain  dalam tugas-tugas yang terstruktur. Lebih jauh 
dikatakan pembelajaran kooperatif berjalan kalau sudah terbentuk kelompok yang 
didalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan 
dengan jumlah anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 4-6 orang saja35. Seperti 
yang tertuang dalam al-Quran berikut: 

ِْْ َواْلُعْدَواِن َواتّ ُقوا  ّ َوالتّ ْقَوى َوا تَ َعاَونُوا َعَلى اإ َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِِ
َ ِإّن الّلَ  َشِديُد اْلِعَقابِ  الّل  

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"( Q.S Al-Maaidah:2) 

                                                           

      
33

  Isjoni, Cooperative Learning, cet. Ke-4,(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 15 

      
34

 Cepi Riyana dan Rudi Susilana, Media Pembelajaran, (Bandung: CV Wacana Prima, 2012), hlm. 
1  
      35 Isjoni, Cooperative. . . , hlm.16-17  
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 Dalam ayat al-Qur’an di atas tertera di anjurkan untuk tolong-menolong dalam 

kebaikan seperti halnya dalam pembelajaran kooperatif siswa dituntut untuk saling 

bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan . 

 Model pembelajaran kooperatif lebih sekedar belajar kelompok karena dalam 

belajar kooperatif ada struktur dorongan yang memungkinkan persepsi fositif tentang 

apa yang dilakukan siswa untuk mencapai keberhasilan belajar berdasarkan 

kemampuan dirinya36. Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru 

atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta 

menyediakan bahan-bahan dan  informasi yang dirancang untuk membantu peserta 

didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian 

tertentu pada akhir tugas37. Hal ini juga terdapat dalam al-Qur’an surat al-Qiyaamah 

ayat 17-18: 

                           

Artinya” Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di 

dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai 

membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”.(QS. al-Qiyaamah ayat 17-18) 

 

 Dari kutipan ayat tersebut guru memegang peranan penting dalam proses 

belajar-mengajar. Guru menjadi fasilitator dan pengontrol dalam pelaksanaan belajar 

mengajar. seperti dalam hadits dibawah ini: 

                                                           

      
36

 Yunus, Abidin, Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013, cet. Ke-1(Bandung: 
PT.Refika Aditama, 2014),  hlm. 241  

      
37 Agus Suprijono, Cooperatif Learning , cet.ke-11(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 54  
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ِ َوَسّلَم َكَاًما َفْصاً  ُ َعَلْي ِ َصّلى الّل ُ قَاَلْت َكاَن َكَاُم َرُسْوُل الّل ََها الّل َعْن َعاِئَشَة َرِِ
َعُ  ََِ ُ ُكّل َمْن  )روا ابو داود(  يَ ْفَهُم  

 Dari Aisyah Rahimahallah berkata, sesungguhnya perkataan Rasulullah adalah 
ucapan yang sangat jelas, dan dapat memahamkan orang yang mendengarkannya. 
(HR. Abu Dawud) 
 

Di dalam hadits di atas, pendidik mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran yaitu proses penyampaian materi yang akan disampaikan kepada para 

siswa. Dengan perkataan yang jelas dan mudah dipahami proses penyampaian pesan 

dapat diterima dengan baik oleh para siswa. Perkataan yang jelas dalam hal ini bukan 

hanya sekedar jelas. Namun lebih dari itu “jelas” disini adalah mampu memahamkan 

peserta didik yang dihadapinya. Perkataan yang jelas dan mudah dipahami akan 

menjadi salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Diharapkan dengan adanya 

perkataan yang jelas dan mudah dipahami tersebut siswa akan dapat menyerap dan 

memahami apa yang disampaikan pendidik. 

 Sebagai seorang guru harus mendidik siswanya dengan sesuatu yang 

bermanfaat untuk kehidupannya seperti pepatah mengatakan guru itu di guguh dan di 

tiru jadi segala tingkah laku guru itu di jadikan siswa teladan oleh karena itu seorang 

guru harus mendidik dengan baik sehingga kelak apa yang telah diterimanya bisa 

bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Dalam hadits lain juga disebutkan:  

ربع  ح ه، ف يؤج في  سأ ي ، ف سؤ ت ح   ، ئ س  –ع خ
حب  ع،  ست  ، ى)ئ عي ع ع ب    (ر 

Artinya:Ilmu adalah gudang dan kunci pembuka gudang tersebut adalah pertanyaan/ 
permintaan. Maka kalian bertanyalah (pada guru / ulama) maka kalian akan di 
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rahmat Allah, sesungguhnya ada empat orang yang akan pendapat / diberi pahala 
yaitu, orang yang bertanya, yang mengajarkan, yang mendengarkan, dan yang 
mencintai pada orang-orang tersebut. (H.R. Abu Nua’im dari Ali) 
 

 Beberapa ahli menyatakan bahwa model ini tidak hanya unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk 

menumbuhkan kemampuan yang berfikir kritis, bekerjasama dan membantu teman. 

Tujuan dalam pembelajaran kooperatif agar peserta didik dapat belajar secara 

berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan 

menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok38. Pembelajaran kooperatif tidak 

sama dengan sekedar belajar kelompok. Ada unsur-unsur dasar yang 

membedakannya.pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar 

akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif39. Johnson dan Johnson 

menyatakan bahwa ada lima unsur model pembelajaran kooperatif yang harus 

diterapkan yaitu40:  

a. Saling ketergantungan fositif  
Dalam interaksi kooperatif ini, guru memberikan motivasi kepada siswa 
untuk menciptakan suasana belajar yang saling membutuhkan.  

b. Tanggung jawab perseorangan 
Jika setiap tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model 
pembelajaran kooperatif, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab 
untuk melakukan yang terbaik. Pengajaran yang efektif dalam model 
pembelajaran kooperatif membuat persiapan dan menyusun tugas 
sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus 
melaksanakan tanggungjawabnya sendiri-sendiri. 

c. Tatap muka 
                                                           

      
38

 Loc.Cit., hlm 21  

     
39

  Agus Suprijono, Cooperatif . . . ., hlm. 58 

     
40

  Yunus, Abidin, Desain, . . .  hlm. 243 



31 

 

 

 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan yang bertemu muka dan 
berdiskusi, kegiatan interaksi ini akan memberikan siswa sinergi yang 
menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi adalah menghargai 
perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-
masing. 

d. Komunikasi antar anggota  
Unsur ini agar menghendaki siswa dibekali denga berbagai keterampilan 
berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, guru perlu 
mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai 
keahlian mendengaran dan berbicara.  

e. Evaluasi proses kelompok  
Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 
mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 
selanjutnya bisa bekerjasama yang lebih efektif.     

Kagan da Kagan (2009) menyatakan model pembelajaran kooperatif memliki 

keunggulan seperti berikut41: 

a) Memperbaiki hubungan sosial 
b) Meningkatkan pencapaian tujuan  
c) Meningkatkan kemahiran kepemimpinan 
d) Meningkatkan keharmonisan sosial 
e) Meningkatkan kemahiran berfikir tahap tinggi 
f) Meningkatkan kemahiran teknologi 
g) Meningkatkan keyakinan diri 

Model pembelajaran kooperatif belum dilakukan secara optimal. Ada 
kekhawatiran bahwa pembelajaran kooperatif hanya akan mengakibatkan kekacauan 
dikelas dan peserta didik tidak belajar jika mereka ditempatkan dalam kelompok.selain 
itu, banyak orang yang mempunyai kesan negatif mengenai kerjasama atau belajar 
dalam kelompok. Kadangkala ada siswa yang tidak senang disuruh bekerjasama 
dengan yang lain. Siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain 
dalam kelompok mereka, sementara siswa yang kurang mampu merasa rendah diri 
ditempatkan dalam satu kelompok dengan siswa yang pandai. Sementara siswa yang 
temannya merasa kurang pandai hanya menumpang saja pada hasil jerih payah 
mereka42.  

 

 

                                                           

      
41 Ibid., hlm. 244 

      
42

 Agus Suprijono, Cooperatif . . . ., hlm. 64 
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B. Group  Investigation 

Usaha guru dalam membelajarkan siswa merupakan bagian yang sangat 

penting dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. 

Oleh karena itu pemilihan berbagai model, metode, strategi, pendekatan, serta teknik 

pembelajaran merupakan suatu hal yang utama43. 

 

ِسروا وا تعِسروا  ل  ْه وسلَم ق ِ صلَ ه عل ٍ  عن النَب لك عْن أنس ْبن م
ر ف كت العلم)وبِسرواواتنفِروا   اخرجه البخ

 
 
Artinya: Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW ”mudahkanlah dan jangan kamu 
persulit. Gembirakanlah dan jangan kamu membuat lari”. (HR. Abu Abdillah 
Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju’fi) 
 

Hadits di atas menjelaskan bahwa proses pembelajaran harus dibuat 

dengan mudah sekaligus menyenangkan agar siswa tidak tertekan secara psikologis 

dan tidak merasa bosan terhadap suasana di kelas, serta apa yang diajarkan oleh 

gurunya. Dan suatu pembelajaran juga harus menggunakan metode yang tepat 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama dengan mempertimbangkan keadaan 

orang yang akan belajar. Group Investigation merupakan salah satu model 

pembelajaran yang tepat untuk siswa agar pelajaran yang disampaikan mudah diterima 

siswa. Model pembelajaran Group Investigation pertama kali dirancang oleh Hebert 

Tellen. Model ini disempurnakan oleh Sharan dan rekan sejawatnya di Tev Aviv 

University. Group Investigation merupakan  salah satu bentuk model pembelajaran 

                                                           

      
43 Daryanto, Inovasi  Pembelajaran Efektif, cet. 1,(Bandung:Yrama Widya, 2013), hlm. 412  
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kooperatif  yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari 

sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang 

tersedia. Menurut Sharan Langkah-langkah pembelajaran Group Investigation  

 yaitu44: 

1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen 
2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok 
3. Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapat tugas 

satu materi/tugas yang berbeda dari kelompok lain 
4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara 

kooperatif  yang bersifat penemuan 
5. Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil 

pembahasan kelompok 
6. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan 
7. Evaluasi 
8. Penutup 
 

C. Kelemahan dan kelebihan Model Pembelajaran Group Investigation   

Kelemahan dari Model Pembelajaran Group Investigaton adalah lebih diwarnai 

pendekatan yang menitikberatkan pada model belajar konvensional seperti ceramah 

sedangkan kelebihan dari model pembelajaran tipe Group Investigation   ini adalah 

mampi merangsang siswa untuk belajar aktif dalam proses belajar mengajar dan juga 

memberikan siswa kebebasan untuk berfikir kritis, analisis, kreatif relektif, dan 

produktif45. 

 

 

                                                           

      
44 Sigit Mangun Wardoyo, Penelitian Tindakan Kelas, cet.Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 

hlm 62  
       

45
 Hamzah. B. Uno dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Pendekatan Paikem, ( Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2011)  
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D. Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat. 

Bagi para pelajar atau mahasiswa kata “belajar” sudah tidak asing lagi bahkan sudah 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut 

ilmu di lembaga pendidikan formal46.  

Hadits Riwayat Ibnu Abdil Bar  

ِصْي ْ ب  ْ ْع ْ ب  ْ ب يْط ْ رًض ْع ب  ط حت  ْج ع  ائ ت ْ  َ ف  

Artinya: “Tuntutlah ilmu walaupun dinegeri cina karena sesungguhnya para malaikat 

meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena senang dengan 

yang ia tuntut”. 

 Hadits di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu dengan belajar itu wajib 

hukumnya dan para malaikat turut bergembira. Allah menganjurkan umatnya untuk 

menuntut ilmu kemanapun, dimanapun dan kapan pun allah juga menjanjikan kepada 

umatnya barang siapa yang mencari ilmu akan di tinggikan derajatnya seperti terdapat 

dalam al-Qur’an surat Al-Mujaadalah ayat 11 yang berbunyi : 

ُ َلُكْم َوِإَذا ِقيَل يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفّسُحوا  ِِ اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح الّل
َا تَ عْ  ِِ ُ ُ اّلِذيَن آَمُوا ِمُْكْم َواّلِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوالّل ِِر  اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَ ْرَفِع الّل ََ َمُلوَن   

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan”. 

 

                                                           

      
46 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Banjarmasin: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 12  
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Jelaslah Allah sangat mencintai orang-orang mencari ilmu seperti dalam surat 

Al-Mujaadalah Allah telah menjanjikan untuk meninggikan derajat orang yang 

mencari ilmu yaitu dengan cara terus menerus belajar. Dengan belajar kita akan selam 

at di dunia dan diakhirat. Selain itu juga terdapat dalam hadits berikut : 

رج  رج ف  ء  ع ب ع س رضي ه  ق :  ع ئ ع  ي بس ؤ
.  بي  س  رج  ف   ب   : . يق  س  ئ س  رجتي خ

ي  بغي ع  ث    . ا  بغي ع ي  بغي ع ا ي ج : 
ص ه   . ث  ا  ص  ث  ع.  ع  بغي ع ا ي ي

ر  ج  خ ) . )ف  ص  ح ) (ر   صحي

Artinya:“Dari Ibnu Abbas RA berkata: bagi orang-orang yang berilmu (ulama) 

beberapa derajat diatas derajat orang mukmin dengan berbanding 700 derajat. 

Antara derajat yang satu dengan yang lain mencapai 500 tahun dikatakan: “ilmu 

lebih utama dari amal melalui 5 sistem: 1) Ilmu tanpa amal pun tetap ada, dan amal 

tanpa ilmu tak akan bisa, 2) Ilmu tanpa amal bisa manfaat, dan amal tanpa ilmu tak 

ada manfaatnya, 3) Amal adalah permistian, dan ilmu yang menerangi seperti lampu, 

4) Ilmu adalah ucapan para nabi, 5) Ilmu adalah sifat Allah, dan amal adalah sifatan 

hamba, sementara sifat Allah lebih utama dari sifatan Hamba”. (Durrotun Nasihin) 

(H.R. Ahmad). 

 Banyak definisi para ahli tentang belajar, diantaranya sebagai berikut:  

1. Skinnner, mengartiakan belajar sebagai suatu proses adaptasi atau 
penyesuaian tingakh laku yang berlangsung secara progresif. 

2. Hilgard dan Bower dalam bukunya Theories of Learning mengemukakan 
bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang 
terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang 
berulang-ulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak 
dapat dijelaskan atau dasar kecendrungan respon pembawaan, kematangan 
atau keadaan-keadaan sesaat seseorang47. 

                                                           

      
47

 M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, cet. 3, ( Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), hlm. 54    
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3. M.Sobry Sutikno dalam bukunya Menuju Pendidikan Bemutu, mengartikan 
belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya 
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

4. C.T Morgan dalam Introduction to Psychology merumuskan belajar sebagai 
suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat 
atau hasil dari pengalaman yang lalu. 

5. Thursan hakim dalam bukunya Belajar Secara Efektif , mengartikan belajar 
adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan 
perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 
kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 
kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya fikir dan lain-lain 
kemampuannya.  
 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar pada 

hakikatnya adalah “ perubahan “ yang terjadi didalam diri seseorang setelah 

melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataanya tidak semua perubahan 

termasuk kategori belajar. Dalam belajar yang terpenting adalah proses bukan pada 

hasil yang diperolehnya. Artinya, belajar harus diperoleh dengan usaha sendiri, adapun 

orang lain itu hanya sebagai perantara atau penunjang dalam kegiatan belajar agar 

belajar itu dapat berhasil dengan baik48.  

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, 

yaitu “hasil” dan “belajar”. Hasil( product) menunjuk pada suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara 

fungsional49. Hasil belajar merupakan perbuatan belajar yang termanifestasi dari 

kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berfikir asosiatif, berfikir rasional dan kritis50. 

                                                           

      
48

 Pupuh Faturrahman, dan Sobry Sutikno, Strategi . . . , hlm. 5   

      
49

 Asep Jihad, dan Abdul Haris,  Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), hlm. 
14  
       50 Departemen Agama RI,  Metodologi Pendidikan Agama Islam,  (Jakarta:, t.p,  2001.), hlm. 46  
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Menurut soedijarto mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang 

dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan51. Sedangkan menurut Dymiati dan Mudjiono (1994) hasil 

belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai siswa setelah mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandi dengan 

skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baikdibandingkan dengan 

sebelumnya hal ini menurut Hamalik52. Hasil belajar adalah pola-pola, perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk 

pemikiran Gagne, hasil belajar berupa: 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 
bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuannya merespon secara 
spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 
memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 
aturan.  

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 
lambang. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 
kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 
dalam pemecahan masalah. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 
jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 
jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 
penilaian terhadapa objek tersebut. 
 

                                                           

       
51 Purwanto,  Evaluasi Hasil Belajar, (Surakarta: Pustaka Pelajar,  2013),  hlm. 46  

       
52 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press,  2014), hlm . 38   
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Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik53. Ranah kognitif meliputi: pengetahuan( knowladge), pemahaman 

(comprehension), penerapan( application), analisis( analysis), sintesis( synthesis),  

dan evaluasi (evaluation)54. Sedangakan pada ranah afektif meliputi: receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respon), organization (organisasi), Valuing  

( Penilaian) characterization (karakteristik). Pada ranah psikomotorik meliputi 

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan komplek, dan 

kreativitas dan keaslian55. 

a. Ranah Kognitif 

1. Pengetahuan ( C1 ) 
Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengenali kembali sesuatu 
tanpa menggunakan kemampuan untuk mengingatnya. Dalam penyusunan 
soal tes pada level ini biasanya indikator kemampuan ingatan adalah 
menyebutkan, mendefinisikan, menerangkan, memberi nama, menyusun 
daftar, mencocokkan, membuat garis besar dan menyatakan kembali. 
  

2. Pemahaman ( C2 ) 
 
Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan 
memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang siswa 
dikatakan memahami sesuatu apabila dapat memberikan penjelasan yang 
rinci tentang sesuatu tersebut dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 
Cara menyusun butir soal untuk mengukur aspek pemahaman adalah dengan 
menggunakan tema, topik, atau masalah yang sama dengan yang pernah 
dipelajari tetapi dengan materi yang berbeda. Aspek pemahaman dapat 
diukur dengan tes objektif seperi pilihan ganda dan tipe benar salah dan juga 
bentuk tes uraian56. 
 
 

                                                           

      
53 Anas Sujiono, Cooperative Learning, cet.ke-1,  (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5-6   

      
54

 Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: CV Wacana Prima,  2012), hlm. 171  
      55 Fajri Ismail, Evaluasi . . . ,hlm. 53-61 
      

56
 Ibid., hlm. 45  
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3. Penerapan ( C3 ) 

Penerapan artinya menggunakan prosedur dalam situasi tertentu. 
Kemampuan menerapkan pada siswa yaitu mampu mengimplementasikan 
atau melakukan57. Sedangkan kategori kata kerja operasional untuk 
menyusun indikator kemampuan penerapan adalah mengurutkan, 
menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengalkulasikan, memodifikasi, 
mengklasifikasikan, menghitung, menggunakan, mengoperasikan, melaksan
akan, memproses, dan menyusun. Bentuk yang dapat digunakan tes objektif 
khususnya pilihann ganda dan uraian, 

4. Analisis ( C4 ) 

Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan 
sesuatu kebagian yang lebih kecil. Analisis dapat dilasifikasikan kedalam tiga 
kelompok yaitu: analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-
prinsip yang terorganisasi. Kategori kata kerja operasional untuk menyusun 
indikator kemampuan analisis adalah menganalisis, memecahkan, 
mendiagnosa, menyeleksi, merinci, mengorelasi, menguji, menemukan, dan 
mengaitkan. 

  
5. Sintesis( C5)  

Sintesis merupakan kemampuan berpikir yang memadukan bagian-bagian 
atau unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang 
berstruktur baru. Sebagi contoh dari hasil belajar kognitif pada taraf sintesis 
adalah siswa mampu menemukan karangan tentang pentingya kedisiplinan 
sebagaimana telah diajaan oleh islam. Dalam karangan tersebut siswa 
mengemukakan secara jelas gagasan sendiri atau orang lain atau data yang 
mendukung tentang kedisiplinan.  
 

6. Penilaian ( C6 ) 

Penilaian atau evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk 

membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai atau ide. Hasil belajar kognitif 

taraf evaluasi adalah siswa mampu mengidentifkasi manfaat kedisiplinan dan 

                                                           

      57 Asep Jihad, dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, ( Yogyakarta: Multi Pressindo: 2012),  hlm. 
16  
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mampu membuat kesimpulan dan nilai kedisiplinan merupakan kebutuhan 

manusia itu sendiri.   

b. Ranah Afektif  

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif tampak pada  
siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, 
motivasi belajar, menghargai guru dan teman sebaya dan hubungan sosial. Ada 
beberapa jenis kategori ranah efektif yaitu 58: 

1.  Reciving( Penerimaan) 
Penerimaan yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan dari 

luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan 
sebagainya.  

2. Responding (Jawaban ) 
Responding merupakan reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap 

stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan reaksi, perasaan, 
kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. 

 
3. Valuing ( Penilaian) 

Berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. 
Dalam penilaian termasuk didalamnya kesediaan menerima nilai, latar 
belakang, atau pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap 
nilai tersebut. 

4. Organisasi 
Organisasi merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, dan 
prioritas nilai yang telah dimilikinya. Termasuk dalam organisasi adalah 
konsep tentang nilai, organisasi sistem nilai, dan lain-lain. 

5. Karakteristik nilai  
Keterpaduan semua system nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya.   
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 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
1999), hlm. 29-30   
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c. Ranah Psikomotoris 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan dan 

kemampuan yang bertindak individu. Ada enam keteampilan yaitu: 

1. Gerakan reflex( keterampilan pada gerakan yang tidak disadari) 
2. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 
3. Kemampuan perseptual yang termasuk didalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, dan lain-lain. 
4. Gerakan-gerakan kemahiran yang menggunakan sedikit tenaga seperti 

keterampilan menyetir motor 
5. Kemampuan dibidang fisik seperti kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan 
6. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi seperti gerakan ekspresif 

dan interpreatif. 
 

E. Tinjauan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan 

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu hak-hak 

dan kewajiban untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 194559.  

Menurut hidayat, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu program 

pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substransit dan komponen civie 

education diatas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, serta humanis 

dalam lingkungan yang demokratis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan 

kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan masyarakat dalam menjadi warga 

                                                           

      
59

 hitamanbiru.blogspot.co.uk/2012/0/makalah-pendidikan kewarganegaraan.html. dikutip kembali 
tanggal 20 Mei 2015.   
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Negara agar memiliki tanggungjawab, cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. 

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD/ MI 

Dalam Depdiknas mengenai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan disebutkan bahwa tujuan pendidikan 

kewarganegaraan adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Berpikir secara kritis, rasional. Dan kreatif, dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, dari bertindak secara cerdas, 

dalam kegiatan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter bangsa Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung 

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dan 

komunikasi 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di SD/MI 

Dalam Depdiknas mengenai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan disebutkan ruang lingkup mata 

pelajaran meliputi aspek sebagai berikut: 

a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, partisipasi dalam 
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pembelaan Negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan 

b. Norma, hokum, dan peraturan meliputi tata tertib dalam kehidupan 

berkeluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara dalam hukum dan peradilan nasional 

c. Hak Azazi Manusia meliputi, hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional hak azazi manusia 

d. Kebutuhan warga Negara meliputi hidup gotong royong harga dari berbagai 

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan, mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan 

kedudukan warga Negara 

e. Konstitusi Negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia meliputi 

hubungan Negara dengan konstitusi, kekuasaan dan politik meliputi 

pemerintahan desadan kecamatan, pemerintahan daerah dan ekonomi 

pemerintahan. 
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

KELAS V MADRASAH IBTIDAIYAH 

Sumber: Program Tahunan MI Al-Hikmah SU 1 Palembang  tahun ajaran 2015/2016 

NO SEMESTER STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
1 Gazal Memahami Pentingnnya 

keutuhan NKRI  
Mendeskripsikan NKRI 

 Memahami Pentingnya 
keutuhan NKRI 

Menjelaskan Pentingnya 
Keutuhan NKRI 

 Memahami Pentingnya 
Keutuhan NKRI 

Menunjukkan contoh-contoh 
perilaku dalam menjaga 
keutuhan NKRI 

 Memahami peraturan 
perundang-undangan tingkat 
pusat dan daerah 

Menjelaskan pengertian dan 
pentingnya peraturan 
perundang-undangan tingkat 
pusat dan daerah 

 Memahami peraturan 
perundang-undangan tingkat 
pusat dan daerah 

Memberikan contoh 
peraturan perundang-
undangan tingkat pusat dan 
daerah seperti pajak, 
antikorupsi, lalu lintas, dan 
larangan merokok 

2. GENAP Memahami berorganisasi Mendeskripsikan pengertian 
berorganisasi 

 Memahami kebebasan 
beroganisasi 

Menyebutkan contoh 
organisasi di lingkungan 
sekolah dan masyarakat 

 Memahami kebebasan 
berorganisasi 

Menampilkan peran serta 
dalam memilih organisasi 
disekolah 

 Menghargai keputusan 
bersama 

Mengenal bentuk-bentuk 
keputusan bersama 

 Menghargai keputusan 
bersama 

Memahami keputusan 
bersama 
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