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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Model Pembelajaran Koperatif 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Metodik berasal dari bahasa Yunani yaitu Metha berarti melalui dan 

hodos berarti jalan atau cara. metodik berarti jalan atau cara yang harus 

dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Atau dengan perkataan lain 

metodik ialah, ilmu tentang cara yang harus dilalui dalam proses 

pembelajaran. Misalnya,  metode membaca, metode menghitung, metode 

menulis dan sebagainya1.  Metode, dalam bahasa Arab, dikenal dengan 

istilah thuriquh yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk 

melakukan suatu pekerjaan2. Dengan demikian metode adalah segala 

cara atau jalan yang digunakan oleh seorang pendidik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran supaya anak didik dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Model adalah  “pola, contoh, ragam dan sesuatu yang akan dibuat 

atau dihasilkan”3. Pembelajaran kooperatif adalah proses pembelajaran 

yang menekankan pada kerja sama antar peserta didik, saling membantu 

yang diberikan4. Sedangkan menurut Anita Lie menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif ialah pembelajaran yang menitikberatkan pada 

                                                           
1
  Ramayulis, 2005, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, hal.2 

2
  Ibid, hal. 2-3 

3
  Ibid, Surayin hal. 349 

4
 Sukardi, 2011, Modern dan Metode Pembelajaran Modern : Suatu Pengantar, 

Palembang: Tunas Gemilang, hal. 109 
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gotong royong dan kerja sama kelompok5. Menurut Suyatno pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) sesuai dengan fitrah manusia sebagai 

makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, 

mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan 

rasa senasib. Pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan pada peserta didik untuk bekerja sama dengan 

sesame peserta didik dalam kelompok dengan tugas-tugas yang 

terstruktur, dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator6. 

Sedangkan  menurut Kunandar pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi 

yang saling asuh antar peserta didik untuk menghindari ketersinggungan 

dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan7.  

Senada pula dengan pendapat Suherman dkk dalam Bahrissalim 

yang dijelaskan dalam modul yang diterbitkan Direktorat Pendidikan 

Agama Islam, pembelajaran kooperatif menekankan pada kehadiran 

teman sebaya yang berinteraksi sesamanya sebagai sebuah tim dalam 

menyelesaikan atau membahas suatu masalah atau tugas8. Sementara 

Solihatin Etin dan Raharjo Cooperatif learning mengandung pengertian 

sebagai suatu perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara 

sesame dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang 

                                                           
5
 Anita Lie, 2010, Cooperatif Learning : Mempraktekkan Cooperatif Learning di Ruang-

Ruang Kelas, Jakarta: Gramedia, hal. 12 
6
   Suyatno, 2009, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Jawa Timur: Masmedia Buana 

Pustaka, hal. 51 
7
 Kunandar, 2007, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: PT Rajawali Pers, hal. 359 
8
 Bahrissalim & Abdul Haris, 2011, Modul Strategi dan Model-Model Paikem, Jakarta: 

Direktorat PAI Dijen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, hal. 29 
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terdiri dari dua orang atau lebih di mana keberhasilan kerja sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri9. 

Cooperative learning  juga merupakan satu pendekatan yang 

menekankan kerja sama dalam kelompok, pembelajaran kooperatif adalah 

stategi pemebelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu 

kelompok kecil untuk saling berinteriaksi10  

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kecil, siswa bekerja sama 

untuk mendapatkan pengalaman belajar. Dalam belajar kooperatif siswa 

belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama11. Pembelajaran kooperatif 

(cooperatif learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur 

kelompok yang bersifat heterogen.12 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, model pembelajaran 

kooperatif merupakan salah satu segala sesuatu yang dilakukan pada 

kelompok kecil, dimana siswa bekerja sama untuk mendapatkan 

pengalaman belajar. Dalam belajar kooperatif siswa belajar bersama 

sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk 

                                                           
9
  Solihatin Etin dan Raharjo, 2009, Cooperatif Learning: Analisis Model Pembelajaran 

IPS, Jakarta: Bumi Aksara 
10

 http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/modeljigsaw.pdf di akses tanggal 14/ 

januari 2014 
11

  Ibid, Trianto, hal. 56 
12

 Rusman , 2011, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 
Jakarta: Rajawali Pers, hal. 202. 
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mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap anggota kelompok memiliki 

tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya.  

Guru adalah pendidik professional karena secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima amanah pendidikan yang terpikul di pundak 

orang tua, karenanya guru merupakan figur sentral dalam mengantarkan 

manusia (murid) kepada tujuan mulia13. Guru dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya mutlak menggunakan strategi yang tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan. Guru  yang 

berkompetensi dan trampil dalam mengajar, sudah barang tentu tidak 

dilaksanakan begitu saja, melainkan didasari dengan perencanaan yang 

matang. Dalam perencanaan paling tidak berkaitan dengan tujuan, 

metode atau model pembelajaran, media, fasiltas, maupun siswa, 

sehingga dalam kegiatan proses pembelajaran akan tercipta interaksi 

antara anak didik dengan anak didik lainnya,  anak didik dengan guru, 

anak didik dengan media, dan seterusnya. Interaksi dikatakan maksimal 

bila interaksi itu terjadi antara guru dengan semua anak didik, antara anak 

dengan guru, dan antara anak didik dengan anak didik dalam rangka 

bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.14 

Di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi 

heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain saling 

membantu. Tujuan di bentuknya kelompok tersebut adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara 
                                                           

13
  Ramayulis, 2013, Profesi dan Etika Keguruan, Jakarta: Kalam Mulia, hal. 10 

14
  Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2006, Startegi Belajar Mengajar, Jakarta: 

Rineka Cipta, hal. 45. 
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aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Selama bekerja dalam 

kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi 

yang disajikan oleh guru, dan saling membantu teman sekelompoknya 

untuk mencapai ketuntasan belajar. diartikan sebagai prosedur sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, selama belajar secara 

kooperatif  siswa tetap tinggal dalam kelompoknya  selama beberapa kali 

pertemuan. Mereka diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar 

dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, seperti menjadi 

pendengar aktif, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok 

dengan baik, berdiskusi, dan sebagainya. Agar terlaksana dengan baik, 

siswa di beri lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang 

direncanakan untuk diajarkan. Selama bekerja dalam kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan meteri yang disajikan 

guru dan saling membantu di antara teman kelompok untuk mencapai 

ketuntasan materi. Belajar belum selesai jika salah satu anggota kelompok 

ada yang belum menguasai materi pelajaran.  

2. Perbedaan Pembelajaran Kooperatif dengan Pembelajaran 

Tradisional 

Perbedaan Kelompok Belajar Kooperatif dengan  
Kelompok Belajar Konvensional 

Kelompok Belajar Kooperatif Kelompok Belajar Konvensional 

Adanya saling ketergantungan 
positif, saling membantu, dan 
saling memberikan motivasi 

Guru sering membiarkan adanya 
siswa yang mendominasi kelompok 
atau menggantungkan  diri pada 
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sehingga ada interaksi promotif. kelompok. 
Adanya akuntabilitas individual 
yang mengukur penguasaan 
materi pelajaran tiap anggota 
kelompok, dan kelompok diberi 
umpan balik tentang hasil belajar 
para anggotanya sehingga dapat 
saling mengetahui siapa yang 
memerlukan bantuan dan siapa 
yang dapat memberikan bantuan. 

Akuntabilitas individual sering 
diabaikan sehingga tugas-tugas 
sering diborong oleh salah seorang 
anggota kelompok lainnya hannya 
“mendompleng” keberhasilan’ 
pemborong”. 

Kelompok belajar heterogen, baik 
dalam kemampuan akademik, 
jenis kelamin, ras, etnik, dan 
sebagainya sehingga dapat saling 
mengetahui siapa yang 
memerlukan bantuan dan siapa 
yang memberikan bantuan 

Kelompok belajar biasanya 
homogen 

Pimpinan kelompok dipilih secara 
demokratis atau bergilir untuk 
memberikan pengalaman 
memimpin bagi para anggota 
kelompok 

Pemimpin kelompok sering 
ditentukan oleh guru atau kelompok 
dibiarkan untuk memilih 
pemimpinnya dengan cara masing-
masing 

Keterampilan sosial yang 
diperlukan dalam kerja gotong 
royong sperti kepemimpinan, 
kemampuan berkomunikasi, 
memercayai orang lain, dan 
mengelola konplik secara langsung 
diajarkan. 

Keterampilan sosial sering tidak 
secara langsung diajarkan. 

Pada saat belajar kooperatif 
sedang berlangsung guru terus 
melakukan pemantauan melalui 
observasi dan melakukan 
intervensi jika terjadi masalah 
dalam kerja sama antar anggota 
kelompok. 

Pemantau melalui observasi dan 
intervensi sering tidak dilakukan 
oleh guru pada saat belajar 
kelompok sedang berlangsung. 

Guru memerhatikan secara proses 
kelompok yang terjadi dalam 
kelompok-kelompok belajar. 

Guru sering tidak memerhatikan 
proses kelompok yang terjadi dalam 
kelompok-kelompok belajar. 

Penekanantidak hanya pada 
penyelesaian  tugas tetapi juga 
hubungan interpersonal ( hubugan 
antar pribadi yang saling 
menghargai ) 

Penekanan sering hanya pada 
penyelesaian tugas. 

Sumber: Trianto.15  

                                                           
15

  Ibid, hal. 58-59 
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3. Tujuan  Pembelajaran Kooperatif  

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok 

tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan 

individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari 

Pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan 

individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Di 

awal telah disebutkan, bahwa ide utama dari belajar kooperatif adalah 

siswa bekerja sama untuk belajar dan bertanggung jawab pada kemajuan 

belajar temannya. Sebagai tambahan, belajar kooperatif menekankan 

pada tujuan dan kesuksesan kelompok, yang hanya dapat dicapai jika 

semua anggota kelompok mencapai tujuan atau penguasaan materi. 

Johnson & Johnson  dalam Trianto menyatakan bahwa tujuan pokok 

belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan 

prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu  maupun secara 

kelompok.  Karena siswa bekerja dalam suatu team, maka dengan 

sendirinya dapat memperbaiki hubungan di antara para siswa dari 

berbagai latar belakang etnis dan kemampuan, mengembangkan 

keterampilan–keterampilan proses kelompok dan pemecahan masalah.16  

Zamroni  dalam Trianto, menemukakan bahwa manfaat penerapan  

belajar kooperatif adalah dapat mengurangi kesenjangan pendidikan 

khususnya dalam wujud input pada level individual. Disamping itu, belajar 

kooperatif dapat mengembangkan solidaritas sosial dikalangan siswa. 

Denagan belajar kooperatif,diharapkan kelak akan muncul generasi baru 

                                                           
16

  Ibid, Trianto, hal. 57 
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yang memiliki prestasi akademik yang cemerlang  dan memiliki solidaritas 

sosial yang kuat17.  

Tujuan lain pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) adalah 

penerimaan secara  luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, 

budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Pembelajaran 

kooperatif memberi peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas 

akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling 

menghargai satu sama lain.18  

Dengan demikian tujuan pembelajaran kooperatif merupakan 

sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran 

kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatka partisipasi 

siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalamann sikap kepemimpinan dan 

membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang 

berbeda latar belakangnya. Jadi dalam pembelajaran kooperatif siswa 

berperan ganda yaitu sebagai siswa ataupun sebagai guru. Dengan 

bekerja secara kolaboratif untuk mencapai sebuah tujuan bersama, maka 

siswa akan mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama 

manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah. 

 

 

                                                           
17

  Ibid, Trianto, hal. 58 
18

 Isjoni, 2011, Cooperatif Learning, Bandung:Alfabeta, hal.28 
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4. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Proses demokrasi dan peran aktif merupakan ciri khas dari 

lingkungan pembelajaran kooperatif. Dalam pembentukan kelompok, guru 

menerapkan struktur tingkat tinggi, meskipun demikian, guru tidak 

dibenarkan mengelola tingkah laku siswa dalam kelompok secara ketat, 

dan siswa memiliki ruang dan peluang untuk secara bebas mengendalikan 

aktivitas-aktivitas di dalam kelompoknya. Dalam pembelajaran kooperatif 

tentu mempunyai ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan model lainnya.19 

menyatakan bahwa pelajaran yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajar 

b. Kelompok dibentuk dari siswa  yang mempunyai kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. 

c. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku, jenis kelamin yang beragam. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada 

individu. 

5.   Implikasi Model Pembelajaran Kooperatif 

 Davidson  dalam Trianto, memberikan sejumlah implikasi positif 

dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi belajar kooperatif, 

yaitu sebagai berikut. 

                                                           
19

  Ibid, Bahrissalim dan Abdul Haris, hal. 30 
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1. Kelompok kecil memberikan dukungan sosial untuk belajar. 

Kelompok kecil membentuk suatu forum di mana siswa 

menanyakan pertanyaan, mendiskusikan pendapat, belajar dari 

pendapat orang lain, memberikan kritik yang membangun dan 

menyimpulkan penemuan mereka dalam bentuk tulisan. 

2. Kelompok kecil menawarkan kesempatan untuk sukses bagi semua 

siswa. Interaksi dalam kelompok dirancang untuk semua anggota 

mempelajari konsep dan strategi pemecahan masalah. 

3. Suatu masalah idealnya cocok untuk didiskusikan secarta 

kelompok, sebab memiliki solusi yang dapat didemonstrasikan 

secara objektif. Seorang siswa dapat memengaruhi siswa lain 

dengan argumentasi yang logis. 

4. Siswa dalam kelompok dapat membantu siswa lain untuk 

menguasai masalah-masalah dasatr dan prosedur perhitungan 

yang perlu dalam konteks permainan, teka teki, atau pembahasan 

masalah-masalah yang bermanfaat. 

5. Ruang lingkup materi dipenuhi oleh ide-ide menarik dan menantang 

yang bermanfaat bila didiskusikan.20 

Dengan  demikian dapat dipahami bahwa belajar kooperatif dapat 

mengembangkan tingkah laku kooperatif dan hubungan yang lebih baik 

antarsiswa, dan dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa. 

siswa belajar lebih banyak dari teman mereka dalam belajar kooperatif 

dari pada guru. 

                                                           
20

  Ibid, Trianto, hal. 62 
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6. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase -1 

Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi       siswa 

Guru menyam[paikan semua tujuan 
pelajaran yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan memotivasi 
siswa belajar 

Fase-2 

Menyajikan  informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 
siswa dengan jalan demonstrsi atau 
lrewat bahan bacaan 

Fase -3 

Mengorganisasikan siswa 
kedalam kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi 
secara efisien 

Fase-4 

Membimbingkelompok bekerja 
dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 
belajar pada saat mereka mengerjakan 
tugas mereka 

Fase -5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 
tentang materi yang dipelajari atau 
masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 
menghargai baik upaya maupun hasil 
belajar individu dan kelompok. 

Sumber: Trianto,2009: 66-67 

8.    Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif  

 Cilibert-Macmilan yang dikutip Isjoni21, menjelaskan bila 

dibandingkan dengan pembelajaran yang masih bersifat konvensional, 

cooperatif learning memiliki beberapa keunggulan: 

a. Saling ketergantungan yang positif 

                                                           
21

  Ibid, Isjoni, hal. 23-24 
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b. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

c. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

d. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan 

e. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa 

dengan guru 

f. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 

emosi yang menyenangkan. 

Sedangkan, kelemahan cooperatif learning bersumber pada dua 

faktor, yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern).  Faktor 

dari dalam meliputi:22  

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di 

samping itu memerlukan lebih tenaga, pemikiran dan waktu 

b. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka 

dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai 

c. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada 

kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas 

sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan 

d. Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang hal ini 

mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. 

Dengan demikian, pembelajaran kooperatif atau cooperatif learning 

adalah strategi mengajar yang dilakukan dalam bentuk kelompok belajar 

                                                           
22

  Ibid, Isjoni, hal. 25 
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siswa secara terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam 

meningkatkan minat siswa dan meningkatkan keterampilan sosial. 

B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Numbered Head Together (NHT)  atau penomoran berpikir 

bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap 

struktur kelas tradisional. Numbered Head Together (NHT) pertama kali 

dikembangkan oleh Spenser Kagen tahun (1993) dalam Trianto, untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut.23 

Dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru 

menggunakan langkah-langkah  Numbered Head Together (NHT), ada 

empat fase, yaitu sebagai berikut: 

a. Fase 1: Penomoran 

Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang 

dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 

5. 

b. Fase 2: Mengajukan Pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan 

dapat bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk 

tanya atau berbentuk arahan. 

c. Fase 3: Berpikir Bersama 

                                                           
23

  Ibid, Trianto. Hal. 82 
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Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu 

dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban 

tim 

d. Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk 

menjawab pertanyaan untuk seluruh siswa. 24 

Dapat disimpulkan dari model pembelajaran NHT yaitu 

a. Siswa di bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok  di beri nama 

kelompok. 

b. Guru menyiapkan gulungan-gulungan kertas sebanyak 34 lembar 

kecil yang sudah di beri nomor 1 sampai dengan 6, sesudah para 

siswa mendapatkan nomor, dan di bagi menjadi 6 kelompok. 

c. Guru mengajukan pertanyaan perilaku Nabi Ibrahim a.s dan Nabi 

Ismail a.s. 

Seperti:  

- Jelaskan hikmah yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim a.s dan 

Nabi Ismail a.s. 

- Apa yang dialami Nabi Ismail dan Hajar (Ibunya). 

- Apa yang bisa di teladani dari Kisah Nabi Ibrahim a.s dan Nabi 

Ismail a.s 

d. Setiap kelompok dapat mendiskusikan materi yang sudah 

ditugaskan. 
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  Ibid, hal. 82-83 
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e. Guru memanggil satu nomor siswa dari kelompok yang telah 

ditentukan, kemudian yang nomornya dipanggil menjawab 

pertanyaan tersebut. 

  

C. Hasil Belajar 

Hasil adalah “Pendapatan dan perolehan”25. Sedangkan belajar 

menurut Cronbach dalam Syaiful Bahri Djamarah, berpendapat bahwa 

belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman.26 Menurut Charles E. Skinner dalam 

Dalyono mengatakan bahwa belajar adalah proses penyesuaian tingkah 

laku ke arah yang lebih maju27 Kegiatan belajar mengajar seperti 

mengorganisasi pengalaman belajar, menilai proses dan hasil belajar, 

termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. Perubahan itu diperoleh 

melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang 

relatif lama dan merupakan hasil pengalaman.28 Belajar adalah proses 

perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan 

kegiatan belajar ialah perubahan tingkah laku yang baik yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan, sikap bahkan meliputi segenap aspek 

pribadiAda banyak factor yang mempengaruhi belajar, diantaranya: 

1. Factor internal (factor dari dalam siswa), yakni keadaan/ kondisi 
jasmani dan rohani siswa 

2. Factor eksternal (factor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di 
sekitar siswa 

3. Factor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 
belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

                                                           
25

  Ibid, Surayin, hal. 160 
26

  Syaiful Bahri Djamarah, 2002, Psikologi Belajar, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 13 
27

  Dalyono, 2005. Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 212 
28

  Purwanto, 2011, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal. 39 
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siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi 
pelajaran.29 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa factor-faktor 

dalam banyak hal sering saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama 

lain. Dalam hal ini seorang guru yang kompeten dan professional 

diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

munculnya kelompok siswa-siswa yang menunjukkan gejala kegagalan 

dengan berusaha mengetahui dan mengatasi factor yang menghambat 

proses belajar mereka. 

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

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

Gagne, hasil belajar berupa:30  

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas menungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kemampuan 

merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi syimbol, 

pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-

konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

                                                           
29

  Muhibbin Syah, 2006, Psikologi Belajar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 144 
30

 Agus Suprijono, 2011, Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta: 

Puataka Pelajar, hal. 5-6 
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3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyelurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah 

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan menginternalisasikan dan eksternalisasikan nilai-nilai. 

Sikap merupakan kemampuan menjadilakn nilai-nilai sebagai 

standar perilaku. 

Apa yang dipelajari hendaknya diingat dan tidak dilupakan. Dengan 

adanya tujuan yang jelas dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati dan 

diukur, maka keberhasilan belajar dapat di nilai secara objektif 

berdasarkan hasil belajar siswa. Penilaian itu menunjukkan kekurangan 

dan kelemahan yang dapat diperbaiki sehingga hasil belajar dapat 

ditingkatkan.31  
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  Nasution, 2008, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi 

Aksara, hal. 211 


