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BAB II 

LANDASAN TEORI 

TEKNIK COOPERATIVE LEARNING TIPE KELILING KELAS DALAM 

MENGEMBANGKAN KREATIVITAS BELAJAR QUR’AN HADIST 

 

A. Teknik Cooperative Learning 

Berbicara masalah pendidikan, tentu tidak akan pernah lepas dari proses 

pembelajaran di sekolah. Untuk meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri, 

digunakanlah berbagai macam teknik pembelajaran pada proses 

pembelajarannya. Salah satu teknik  pembelajarannya adalah teknik  

pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning). Roger dalam Huda 

menjelaskan pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning ) sebagai berikut: 

Cooperatif learning is group learning activity organized in such a way that 

learning is based on the socially structured change of information between 

learners in group in which each learner is held accountable for his or her own 

learning and is motivated to increase the learning of other (Pembelajaran 

kooperatif merupakan aktifitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh 

satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi 

secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap 
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pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong 

untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lainnya).1 

Menurut Slavin (1985), pembelajaran kooperative (cooperative learning) 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan 

struktur kelompok heterogen.2 

Sunal dan Hans (2000), menyatakan pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang 

khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja 

sama selama proses pembelajaran.3 

Artz dan Newman (1990) mendefinisikan: 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) sebagai small group of 

learners working together as a teams to solve a problem, complete a task, or 

accomplish a common goal (kelompok kecil pembelajaran/ siswa yang bekerja 

sama dalam satu tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah 

tugas atau mencapai suatu tujuan bersama.4  

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pembentukan 
kelompok –kelompok kecil yang terdiri dari siswa-siswa yang dituntut untuk 
bekerja sama dan saling meningkatkan pembelajarannya dan pembelajaran 
siswa-siswa lain.5  

 

                                                           
1  Miftahul Huda, Cooperative..., hlm. 29 
2 Isjoni, Pembelajaran..., hlm. 15 
3 Ibid, 
4 Miftahu Huda, Cooperative..., hlm. 32 
5 Ibid, hlm. 31 
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Cooperative Learning adalah sebuah kelompok yang terdiri dari tiga atau 

lebih anggota pada hakikatnya dapat memberikan daya dan manfaat tersendiri.6 

Cooperative learning adalah suatu pembelajaran yang berupaya membantu 

siswa untuk mempelajari isi akademis dan berbagai keterampilan untuk mencapai 

berbagai sasaran dan tujuan sosial dan hubungan antar manusia yang penting.7 

Dari beberapa devinisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

koopertif (coopertive learning) adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerja sama saling membantu, dalam menyelesaikan 

persoalan. 

Pembelajaran cooperative learning dikembangkan untuk mancapai paling 

sedikit tiga tujuan penting: 

1. Prestasi akademis, dalam pembelajaran kooperatif dapat menguntungkan 

bagi siswa yang berprestasi rendah atau tinggi dalam mengerjakan tugas-

tugas sekolah. Karena siswa yang berprestasi tinggi dapat menjadi tutor bagi 

teman-temannya yang berprestasi rendah, sehingga dalam prosesnya mereka 

(siswa yang berprestasi tinggi) juga memperoleh hasil secara akademik 

karena hal itu menuntut mereka berpikir lebih mendalam. Sebaliknya bagi 

siswa yang beerprestasi rendah akan lebih mudah menerima informasi dari 

                                                           
6 Miftahul Huda, Model..., hlm. 111 
7 Richard I, dan Arends, Learning..., hlm 4 
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sesama teman karena memiliki minat dan bahasa berorientasi kaum muda 

yang sama.  

2. Toleransi dan penerimaan terhadap keanekaragaman, pembelajaran 

kooperatif memberikan kesempatan kepada siswa-siswa dengan latar 

belakang dan kondisi yang beragam untuk bekerja secara independen pada 

tugas yang sama dan melalui penggunaan struktur reward kooperatif, belajar 

saling menghargai. 

3. Pengembangan keterampilan sosial, pembelajaran kooperatif mengaajarkan 

keterampilan kerjasama dan kolaborasi kepada siswa. Keterampilan ini 

diperlukan di masyarakat, dimana banyak pekerjaan dilaksanakan dalam 

kerangka organisasi dan komunitas yang besar dan independen, dengan 

orientasi yang semakin beragam secara kultural dan semakin global.8 

 

a. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 
2) Menyajikan informasi. 
3) Mengorganisir siswa ke dalam kelompok-kelompok kelompok 

belajar. 
4) Membimbing kelompok belajar dan bekerja. 
5) Evaluasi. 
6) Memberikan penghargaan.9 

 

 

                                                           
8 Ricard I, dan  Arends, Learning..., hlm. 5-6 
9 Suyatno,., hlm. 5 
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b. Keunggulan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut: 

1) Melalui kooperatif siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, 
akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir 
sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari 
siswa yang lain. 

2) Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan 
mengungkapkan nide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal 
dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. 

3) Membantu anak untuk respek terhadap orang lain dan menyadari 
akan segala keterbatasannya dengan ide-ide orang lain. 

4) Dapat membantu memberdayakan setiap anak untuk lebih 
bertanggung jawab dalam belajar. 

5) Merupakan strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi 
akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan 
rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan orang 
lain, mengembangkan keterampilan me-manage waktu, dan sikap 
positif terhadap sekolah. 

6) Melalui kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 
menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. 
Siswa dapat merpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat 
kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab 
kelompknya. 

7) Kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan 
informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata (riil). 

8) Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan 
motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini berguna 
untuk proses pendidikan jangka panjang.10 
 

 
c. Keterbatasan Pembelajaran Kooperatif 

Beberapa Keterbatasan dalam Pembelajaran Kooperatif sebagai berikut: 

1) Ciri utama dari pembelajaran koopeatif adalah siswa saling 
membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer teaching yang 
efektif, maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, 

                                                           
10 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 249-250 
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bisa terjadi cara belajar yang demikian apa seharusnya dipelajari dan 
dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa. 

2) Penilain yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan 
kepada hasil kelompok. Namun demikianm guru perlu menyadari, 
bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi 
setiap individu siswa. 

3) Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan 
kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup 
panjang, dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu 
kali atau sesekali penerapan strategi ini. 

Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat 

penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya 

didasarkan kepada kemampuan secara individual. Oleh karena itu idealnya 

melalui pembelajaran kooperatif selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga 

harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri. Untuk mencapai kedua 

hal itu dalam pembelajaran kooperatif memang bukan pekerjaan yang mudah.11 

 

B. Keliling Kelas 

1. Pengertian Keliling Kelas 

Teknik  keliling kelas adalah suatu cara yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memamerkan hasil kerja mereka dan melihat hasil kerja 

kelompok lain.12 

Teknik  keliling kelas yaitu teknik yang digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Namun, jika digunakan 

                                                           
11  Ibid., hlm. 250-251 
12 Isjoni, Pembelajaran..., hlm. 69 
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untuk anak-anak tingkat dasar teknik ini perlu disertai dengan manajemen 

kelas yang baik supaya tidak terjadi kegaduhan. Dalam kegiatan Keliling 

Kelas, masing-masing kelompok mendapatkan kesematan untuk 

memamerkan hasil kerja mereka dan melihat hasil kerja kelompok lain . 13 

Teknik keliling kelas adalah suatu cara yang bisa digunakan dalam 

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Namun 

jika digunakan untuk anak-anak tingkat dasar, teknik ini perlu disertai 

dengan manajemen kelas yang baik supaya tidak terjadi kegaduhan atau 

keributan.14 

Teknik  kliling kelas adalah suatu cara atau teknik, dimana dalam 

teknik ini masing-masing kelompok mendapatkan kesempatan untuk 

memamerkan hasil kerjanya dan melihat hasil kerja kelompok lain. Teknik 

ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan 

usia anak didik namun harus disertai dengan manajemen kelas yang baik 

supaya tidak terjadi keributan. 

2. Ciri-ciri Keliling kelas 

a. Dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

b. Jika teknik ini diterapkan untuk siswa-siswa tingkat dasar, maka perlu 

disertai dengan manajemen kelas yang baik agar tidak terjadi kegaduhan. 

                                                           
13 Anita lie, Cooperative..., hlm. 64 
14  Syaiful Bahri Djamarah, Guru..., hlm. 408 
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c. Masing-masing kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk 

memamerkan hasil kerjanya masing-masing dan melihat hasil kerja 

kelompok-kelompok lain.15 

3. Langkah-langkah pelaksanaan Keliling kelas. 

a. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat sebagaimana biasanya. 

b. Mereka diminta untuk membuat suatu produk atau kreasi kelompok. 

c. Setelah selesai, masing-masing kelompok memamerkan hasil kerja 

mereka. Hasil-hasil ini bisa dipajang dibeberapa bagian kelas jika berupa 

poster atau gambar. 

d. Masing-masing kelompok berjalan keliling kelas dan mengamati hasil 

karya kelompok-kelompok lain,16 

4. Kelemahan dan Kelebihan Keliling kelas 

a. Kelemahan teknik Cooperative Learning tipe Keliling kelas 

1) Siswa pandai lebih mendominasi dalam kelompok 

2) Memerlukan waktu yang khusus dalam menentukan kelompok17 

b. Kelebihan teknik Cooperative Learning tipe Keliling kela 

1) Melatih siswa dalam berdiskusi kelompok 

2) Siswa belajar bertanggung jawab dengan hasil belajarnya 

3) Siswa berbagi pengetahuan dengan siswa yang lain didalam 

kelompoknya18 

                                                           
15 Miftahul Huda, Cooperative..., hlm. 143 
16 Ibid, hlm. 144 
17 http://teknikkelilingkelas.blogspot.com/. 02 Oktober 2014 

http://teknikkelilingkelas.blogspot.com/
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5. Langkah-langkah penerapan teknik Keliling Kelas dalam 

Mengembangkan Kreativitas Belajar  

Langkah-langkah penerapan teknik Keliling Kelas dalam 

mengembangkan kreativitas belajar kreativitas belajar Qur’an hadist siswa 

kelas Iv di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo yaitu: 

a. Guru membagi siswa kedalam 4 kelompok 

b. Guru memberikan kertas karton yang sudah ada tulisan surah Al-kausar 

kepada masing-masing kelompok. 

c. Guru meminta setiap kelompok untuk mengartikan Surah Al-Kausar yang 

ada pada karton. 

d. Setelah selesai, masing-masing kelompok memamerkan hasil kerja 

mereka. Hasil-hasil ini bisa dipajang di depan kelas. 

e. Masing-masing kelompok berjalan keliling kelas dan mengamati hasil 

karya kelompok-kelompok lain 

 

C. Kreativitas 

1. Pengertian Kreativitas 

Utami Munandar mendefinisikan krativitas seabagai berikut: 

Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan, dan orsinalitas dalam berfikir serta kemampuan untuk 

mengkolaborasikan suatu gagasan.19 

Strenberg and Lubart mengatakan: 

                                                                                                                                                                      
18 http://teknikkelilingkelas.blogspot.com/. 02 Oktober 2014 
19  Ngalimun, dkk, Perkembangan..., hlm. 45 

http://teknikkelilingkelas.blogspot.com/
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Creativity is the ability to produce work that is both novel (i.e., original, 
unexpected) and appropriate (i.e., useful, adaptive concerning task 
constraint)- kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan pekerjaan 
yang baru (yakni asli, tak diharapkan) dan cocok ( yaitu batasan tugas yang 
berguna dan adaptif).20 

 
Devinisi kreativitas menurut Torrance bahwa: 

Kreativitas didevinisikan sebagai proses dalam memahami sebuah 

masalah, mencari solusi yang mungkin, menarik hipotesis, menguji dan 

mengevaluasi, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain.21 

Dari beberapa pengertian kreativitas diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas adalah ciri-ciri khasyang dimiliki oleh individu yang menandai 

adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau 

kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya, menjadi sesuatu 

karya baru yang dilakukan melaui interaksi dengan lingkungannya untuk 

menghadapi permasalahan, dan mencari alternatif pemecahannya melalui 

cara-cara berfikir divergen. 

2. Mengembangkan Kreativitas dalam Belajar 

Belajar merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan agar siswa 

dapat memecahkan masalah sehingga pengalamannya dapat berkembang dan 

memungkinkan untuk menciptakan, menggabung-gabungkan, menyusun 

unsur-unsur yang ada menjadi sesuatu hal yang baru dan menjadi satu 

                                                           
20 Ibid, hlm. 95-96 
21 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group: 2014. hlm. 111 
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kesatuan dan memungkinkan adanya beberapa bentuk jawaban yang 

didapat22. 

Menurut Wankat dan Oreovoc mengembangkan kreativitas dapat 

dilakukan dengan:23 

a. Mendorong siswa untuk kreatif (tell student to be creative) 

b. Mengajari siswa beberapa metode untuk menjadi kreatif (teach student 

some creativity methods), dan 

c. Menerima ide-ide kreatif yang dihasilkan siswa (accept the result of 

certaine axercise)24 

Menurut pendapat Walls yang dinyatakan kembali oleh Moh. Amiean 

dan Suryosubroto, dalam analisis proses kreatif dibedakan menjadi empat 

fase, yaitu fase persiapan, fase inkubasi, fase inspirasi, dan fase revial. Fase-

fase tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Fase persiapan 
Fase persiapan ini, individu menyusun suatu benda, mengorganisasi 

data atau komponren, merumuskan masalah dan mengemukakan ide-ide 
yang relevan atau mencoba-coba yangs sesuai dengan penyelesaian 
masalah atau konstruksi bentuk. 

b. Fase Inkubasi 
Fase individu menyusun kembali dan meng mengetes ide-ide atau 

percobaannya, selain itu individu juga benar-benar melibatkan diri dan 
mengalami masalah yang dihadapi. 

c. Fase Inspirasi 

                                                           
22 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta. 2009), hlm.221 
23 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara. 2013), 

hlm. 138. 
24 Ibid,  
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Pada fase ini individu secara tiba-tiba muncul ide tentang tema atau 
hubungan tentang bermaca,-macam komponen dari masalah yang 
dihadapi. 

d. Fase Revisi 
Pada fase ini individu memikirkan, mengevaluasi menyusun rencana 

penyelesaian secara kritis, jadi fase ini merupakan yang terakhir dari 
proses kreatif.25 

 
1) Dimensi Kreativitas 

Profesi guru sebagai bidang pekerjaan khusus dituntut untuk 

memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh 

karena itu, nilai keunggula yang harus dimiliki guru adalah 

kreativitas. Kreativitas dibagi dalam 4 dimensi, yaitu:26 

a) Person 

- Mampu melihat masalah dari segala arah 

- Hasrat ingin tahu besar 

- Terbuka terhadap pengalaman baru 

- Suka tugas yang menantang 

- Wawasan luas 

- Menghargai karya orang lain27 

b) Proses  

Kreativitas dalam proses dinyatakan sebagai “Creativity is a 

process that manifest it self in fluency, in flexcibility as well as in 

                                                           
25 Suryosubroto, Prose...,  hlm. 221-222 
26 Hamzah Uno, dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: 

Bumi Aksara. 2011), hlm. 154 
27 Ibid, hlm. 154 
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originality of thinnking”. Dalam proses kreativitas ada 4 tahap, 

yaitu: 

- Tahap pengenalan: merasakan ada masalah dalam kegiatan 

yang dilakukan. 

- Tahap persiapan: mengumpulkan informasi penyebab masalah 

yang dirasakan dalam kegiatan ini. 

- Tahap iluminasi: saat timbulnya inspirasi/gagasan pemecahan 

masalah. 

- Tahap verivikasi: tahap pengujian secara klinis berdasarkan 

realitas.28 

c) Product 

Dimensi produk kreativitas digambarkan sebagai berikut 

“creativity to bring something new into excistence” yang 

ditunjukkan dari sifat: 

- Baru, unik, berguna, benar, dan bernilai 

- Bersifat heuristik, menampilkan metode yang masih belum 

pernah/jarang dilakaukan.29 

d) Press (dorongan) 

Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat kreativitas, yaitu: 

(1) Faktor pendorong 

                                                           
28 Ibid, hlm. 154-155 
29 Ibid, hlm. 155 
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- Kepekatan dalam melihat lingkungan 

- Kebebasan dalam melihat lingkungan/bertindak 

- Komitmen kuat untuk maju dan berhasil 

- Optimis dan berani ambil resiko, termasuk resiko yang paling 

buruk 

- Ketejkunan untuk berlatih 

- Hadapi masalah sebagi tantangan 

- Lingkungan yang kondusif, tidak baku, dan otoriter.30 

(2) Penghambat Kreativitas 

- Malas berfikir, bertindak, berusaha, dan melakukan sesuatu 

- Implusif 

- Anggap remeh karya orang lain 

- Mudah putus asa, cepat bosan, tidak tahan uji 

- Cepat puas 

- Tak berani tanggung resiko 

- Tidak percaya diri 

- Tidak disiplin 

- Tidak tahan uji31 

2) Ciri-ciri Individu yang Kreatif 

Individu yang kreatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

                                                           
30 Ibid,  
31 Ibid, hlm. 154-156 
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a) Lebih menunjukkan sikap dewasa secara emosional dan peka 

dalam menangkap masalah dari suatu situasi. 

b) Dapat memenuhi kebutuhan sendiri 

c) Tidak tergantung pada orang lain dan percaya pada diri sendiri. 

d) Mampu menguasai dirinya sendiri. 

e) Penuh keberanian yang bermakna. 

f) Panjang akal.32 

3) Prinsip-prinsip Mengembangkan Kreativitas 

Dalam mengembangkan kreativitas, seorang guru harus 

memperhatikan prinsip-prinsip endidikan berikut: 

a) Guru arus memberi kepercayaan kepada kelas agar kelas memilih 

belajar secara terstruktur. 

b) Guru dan siswa membuat kontrak kerja. 

c) Guru perlu menggunakan metode inquiry, atau belajar 

menemukan (discovery learning) 

d) Guru perlu menggunakan metode simulasi 

e) Guru perlu melakukan latihan kepekaan agar siswa mampu 

menghayati pelajaran dan dan berpartisipasi dengan kelompok 

lain. 

f) Guru harus bertindak sebagai fasilitator belajar. 

                                                           
32 Suryosubroto, Proses..., hlm. 222 
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g) Guru perlu menggunakan pengajaran berprogram agar tercipta 

peluang belajar mengajar dengan kreativitas.33 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas  

Kreativitas tidak dapat berkembang secara otomoatis, tetapi 

membutuhkan rangsangan dario lingkungan. beberapa ahli mengemukakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Utami 

Munandar mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas adalah: 

a. Usia 

b. Tingkat pendidikan orang tua 

c. Tersedianya fasilitas, dan 

d. Penggunaan waktu luang34 

 

D. Pertimbangan dalam Penilaian Kreativitas 

1. Pada Anak 

a. Unsur-unsur perkembangan matematis apakah yang ditunjukkan melalui 

kegiatan kreativitas dan penyelesaian masalah. 

b. Sampai sejauh manakah anak menggunakan pengetahuan belajar untuk 

mengekspresikan gagasan-gagasan kreatif dan dalam kegiatan kreatif. 

                                                           
33 Hosna Dipl, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, (Bogor: 

Penerbit Ghalia Indonesia. 2014), hlm. 251 
34

 Ngalimun, dkk, Perkembangan..., hlm. 55-56. 
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c. Bagaimanakah anak mengekspresikan imajinasinya? Apakah melalui 

tulisan? Menginterprestasikan cerita, atau menyelesaikan masalah? 

d. Apakah anak mengomunikasikan gagasannya dalam berbagaimacam 

cara? Apakah anak percaya diri dalam mengekspresikan gagasan-

gagasannya ini secara lisan dan juga melalui media lainnya.35 

2. Pada Guru  

a. Apakah sudah tersedia banyak kesempatan untuk kegiatan tematik dalam 

rangka mengembangkan kreatifitas? 

b. Apakah kegiatan yang dikembangkan berasal dari minat dan kebutuhan 

anak-anak? 

c. Apakah sudah menggunakan cerita sebagai langkah pembuka untuk 

proyek-proyek kreatif? 

d. Ketika melakukan kegiatan dalam bidang-bidang kreatif dari kurikulum.36 

 

E. Pembelajaran Qur’an hadist 

Menurut bahasa kata Al-Qur’an merupakan kata benda bentukan dari kata 

kerja qara’a yang maknanya sinonim dengan kata qira’ah yang berarti “bacan” 

sebagaimana kata ini digunakan dalam ayat 17-18 surat Al-Qiyamah:37 

                       

                                                           
35 Florence Beetlestone, Creative Learning (Strategi Pembelajaran Untuk Melesatkan 

Kreativitas Siswa), (Bandung: Nusa Media. 2012), hlm47-48 
36 Ibid, hlm. 48 
37 Achmad Lutfi, Pembelajaran..., hlm. 35 



45 

 

 

Artinya : “Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di 

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

selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.”38 

Menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Ali Ash-

Shabuni,  

“al-Qur’an adalah Kalam Allah yang menjadi mukjizat, diturunkan kepada 
Nabi dan Rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf 
yang dinuklilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, 
yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas” 

 
Secara harfiah hadist berarti “komunikasi”. “kisah”, (baik masa lampau 

atau pun kontemporer). “percakapan” (baik yang bersifat keagamaan ataupun 

umum). Bila degunakan dengan kata sifat hadist berarti “baru”.39 

Secara istilah hadist menurut ulama ahli hadist berarti: “segala sesuatu 

yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik yang berupaucapan, 

perbuatan, takrir (sesuatu yang dibiarkan, dipersilahkan, disetujui secara diam-

diam), sifat-sifat, dan perilaku Nabi.”40 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadist adalah bagian dari mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Ibtidaiyah yang dimaksudkan untuk 

memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan dan penghayatan 

                                                           
38 Alqur’an dan terjemah surah, Al-Qiyaamah, ayat 117-18 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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terhadap isi yang terkandung sebagai perwujudan iman dan taqwa kepada Allah 

SWT.41 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadist adalah bagian dari upaya untuk 

mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil melaksanakan dan 

mengamalkan isi dari kandungan Al-Qur’an dan Hadist melalui kegiatan 

pendidikan.42 

Tujuan pembeajaran Al-Qur’an dan Hadist di Madrasah Ibtidaiyah adalah 

agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan 

terampil melaksanakan isi kandungan Al-Qur’an dan Hadist dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT.43 

 

 

                                                           
41 Ibid, hlm. 36 
42 Ibid, hlm. 60 
43 Ibid, 


