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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Belajar

1. Pengertian hasil belajar

Dalam setiap perbuatan manusia tidak terlepas dari pengukuran dan penilaian,

demikian halnya dengan proses belajar mengajar dengan mengetahui hasil belajar

siswa maka dapat mengetahui kedudukan siswa dalam kelas.

Hasil belajar adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan, dimana

perubahan ini didapat melalui pengalaman dan latihan yang dinyatakan dalam bentuk

pengetahuan, sikap dan kebiasaan.

Ada beberapa definisi dari belajar yaitu sebagai berikut :

a. Belajar adalah bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang

dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru dari tidak tahu menjadi

tahu, timbul pengertian-pengertian baru, perubahan dalam sikap, kebiasaan-

kebiasaan, keterampilan dan lain-lain.

b. Belajar adalah suatu kegiatan anak didik dalam menerima menanggapi serta

menganalisa bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh pengajar yang berakhir

pada kemampuan untuk menguasai bahan pelajaran yang disajikan.

c. Belajar adalah suatu rangkaian proses yang terjadi dalam proses belajar mengajar

yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman dan
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pengetahuan yang diperoleh atau secara singkat dirumuskan oleh Edward L.

Walker sebagai perubahan-perubahan akibat dari pengalaman.1

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil yang telah dicapai,

karena hasil disini dihubungkan dengan belajar maka yang dimaksud dengan hasil

belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan proses belajar

mengajar baik berupa tingkah laku sikap maupun pengetahuan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pendidikan

agama Islam adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah menerima pengalaman

belajar.

2. Tipe-tipe hasil belajar

Tipe-tipe hasil belajar meliputi 2 aspek yaitu :

a. Aspek kognitif (penguasaan intelektual) manusia dipandang sebagai makhluk

sempurna yang diberi akal, dengan akal ini manusia mampu menelaah berbagai

kejadian atau peristiwa sehingga akan lebih mudah membawa arus  ke jenjang

pendidikan yang dimaksud.

b. Aspek afektif

Pada bidang ini berkenaan dengan sikap dan nilai, biasanya bidang ini kurang

mendapat perhatian dari guru, karena guru biasanya hanya menekankan bidang

kognitif saja, bidang ini tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, ada

beberapa tingkatan dalam bidang afektif meliputi:

1 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001), h. 24
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1. Sikap

2. Responding/jawaban

3. Penilaian

4. Organisasi

5. Karakteristik nilai

c. Bidang psikomotorik

Kemampuan gerak langkah atau tindakan dalam kehidupan anak adalah

tergantung pada sejauh mana kemampuan anak dalam bidang pengetahuannya

dengan kata lain pengetahuan yang dikuasai sebagai landasan untuk

menggerakkan dirinya dalam mengisi kegiatan sehari-hari tanpa adanya

pengetahuan yang memadai kualitas geraknya akan sangat terbatas.

Seorang guru harus mengukur keberhasilan gerak atau tindakan dari konsep-

konsep pengertian yang telah diberikan, misalnya melaksanakan praktek sholat,

sosiodrama yang bertemakan agama yang masuk dan bidang psikomotorik

adalah:

1. Gerakan refleks

2. Keterampilan pada gerakan dasar

3. Kemampuan

4. Kemampuan dibidang fisik
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5. Gerakan skill

6. Kemampuan yang dengan eksperif dan interpretatif.2

Jelas bahwa dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa hendaknya

yang sesuai dengan kemampuan siswa sehingga materi tersebut akan dapat diterima

oleh anak didik dengan mudah. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru pada

akhir pengajaran harus diarahkan secara lengkap pada semua bidang baik dalam

bidang kognitif, afektif maupun psikomotirik yang telah dikuasai siswa setelah

mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar, dengan demikian jelas hasil yang

diharapkan dalam proses belajar mengajar harus mencakup tiga bidang tersebut.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

Hasil belajar yang dicapai siswa dari faktor yang berasal dari siswa atau dari

lingkungan. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi hasil belajar yang telah dicapai

oleh siswa.

Belajar merupakan aktivitas yang berlangsung melalui proses yang tidak

terlepas dari pengaruh yang berasal dari luar maupun dari individu.

a. Faktor dari dalam (individu)

Faktor individu merupakan fakor yang sangat penting, belajar atau tidaknya

anak itu bergantung pada anak sendiri, walaupun faktor-faktor lain setelah memenuhi

persyaratan tetapi kalau individu tidak mempunyai kemampuan untuk belajar, maka

proses belajar itu tidak akan terjadi, faktor individu ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

2 Nana, Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung, Sinar Baru Agesindo, 1995), h.54
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1. Faktor fisik

2. Faktor psikis

b. Faktor dari luar/lingkungan

Faktor yang datang dari luar adalah terutama dari kualitas pengajaran, kualitas

pengajaran sendiri adalah tinggi rendahnya suatu proses belajar mengajar, selain dari

faktor kualitas pengajaran khususnya kompetensi guru masih ada faktor lain yaitu

besarnya kelas, suasana belajar mengajar dan fasilitas belajar mengajar yang

tersedia.3

B. Model Pembelajaran Learning Together

1. Pengertian Pembelajaran Learning Together

Pembelajaran learning together merupakan bagian dari pembelajaran

kooperatif yang mencakup kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim

untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan

sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya.4

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan

pembelajaran yang penting yaitu :

a. Hasil belajar akademik

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam

tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam

membantu siswa memahami konsep yang sulit.

3 Nana Sudjana, Op. cit., h. 45
4 Erman Suherman, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer,(Bandung, Universitas
Pendidikan Indonesia, 2003), h.260
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b. Penerimaan terhadap perbedaan individu

Efek penting yang kedua ialah penerimaan yang luas terhadap orang yang

berbeda menurut ras, kelas sosial, kemampuan maupun ketidakmampuan.

c. Pengembangan keterampilan sosial

Model pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengajarkan kepada siswa

keterampilan kerjasama dan kolaborasi.

Dari penjelasan mengenai pembelajaran kooperatif di atas dapat disimpulkan

bahwa dengan pembelajaran kooperatif dapat melatih siswa untuk saling bekerjasama

dan saling bertukar pengetahuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah. Jadi,

dengan adanya pembelajaran kooperatif siswa dapat memunculkan rasa percaya diri,

berpikir kritis dan berani mengungkapkan pendapat.

Pembelajaran learning together termasuk salah satu model pembelajaran

kooperatif yang dapat membantu siswa berlatih menyelesaikan suatu permasalahan

dengan cara bekerjasama. Dalam pengertian lain, pembelajaran learning together

merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta didik sebagai anggota kelompok

kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas

kelompoknya, setiap peserta didik anggota kelompok harus saling bekerja sama dan

saling membantu untuk memahami materi pelajaran.5

5 Muhammad Nur, Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan Konstruktivis dalam
Pengajaran (Surabaya, UNESA, 2000), h.8
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Belajar bersama yang kondusif yakni setiap individu berperan serta aktif dan

ikut belajar bersama. Melalui belajar bersama diharapkan siswa berperan dalam setiap

kegiatan dan belajar bersama antara satu individu dengan siswa yang lain dengan

mengacu pada prinsip berikut:

a. Siswa perlu mengenal dan memahami tujuan, rencana, masalah dan manfaat

untuk siswa

b. Setiap siswa memberikan masukan

c. Setiap siswa ikut bertanggung jawab dalam belajar bersama

d. Dikembangkan peran aktif dalam belajar bersama untuk menimbulkan perubahan

minat dan sikap belajar

Selain prinsip di atas, pembelajaran learning together juga menekankan pada

empat unsur yakni :

1. Interaksi tatap muka : para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok yang

beranggotakan empat sampai lima siswa.

2. Interdependensi positif : para siswa bekerja bersama untuk mencapai tujuan

kelompok.

3. Tanggung jawab individual : para siswa harus memperlihatkan bahwa mereka

secara individual telah menguasai materinya.

4. Kemampuan-kemampuan interpersonal dan kelompok kecil : para siswa diajari

mengenai sarana-sarana yang efektif untuk bekerja sama dan mendiskusikan

seberapa baik kelompok mereka bekerja dalam mencapai tujuan mereka.
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C. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Learning Together

Pembelajaran Learning Together adalah model pembelajaran yang melibatkan

siswa, dimana dibagi dalam kelompok yang terdiri atas empat atau lima siswa dengan

latar belakang berbeda mengerjakan lembar tugas. Kelompok-kelompok ini menerima

satu lembar tugas, menerima pujian dan penghargaan berdasarkan hasil kerja

kelompok.

Pelaksanaan model learning together diawali dengan pembentukkan kelompok

belajar yang heterogen dan penekanan terhadap interdependensi positif, serta

tanggung jawab individual. Pada dasarnya model ini sama dengan pembelajaran

kooperatif tipe STAD, akan tetapi model learning together juga menyoroti perihal

pembangunan kelompok dan menilai sendiri kinerja kelompok, dan

merekomendasikan penggunaan penilaian tim ketimbang pemberian sertifikat atau

bentuk rekognisi lainnya.6

Pada pembelajaran learning together setiap kelompok diharapkan bisa

membangun dan menilai sendiri kinerja kelompok mereka. Masing-masing kelompok

harus bisa memperlihatkan bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang kompak

baik dalam hal diskusi maupun dalam hal mengerjakan soal, setiap anggota kelompok

harus bertanggung jawab atas hasil yang mereka peroleh. Jika hasil tersebut belum

maksimal atau lebih rendah dari kelompok lain maka mereka harus meningkatkan

kinerja kelompoknya.

6 Ririn Andriyani, Metode Pembelajaran Kooperatif, (Jakarta, Search.html, 2009), h.2
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Adapun sintaks dari pembelajaran learning together adalah:

1) Guru menyajikan pelajaran

2) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 sampai 5 siswa secara heterogen

(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-lain).

3) Setiap kelompok ada ketua yang memimpin dan memberikan masukan pada

anggota kelompok yang mengalam kesulitan dalam belajar bersama.

4) Setelah kegiatan belajar bersama dilakukan dalam kelompok, siswa kembali pada

tempat duduk masing-masing, kemudian guru menyuruh siswa untuk menghafal

tugas yang diberikan.

5) Pemberian pujian dan penghargaan berdasarkan hasil kerja siswa.

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada kelompok didasarkan pada

pembelajaran individual semua anggota kelompok, sehingga dapat meningkatkan

pencapaian siswa dan memiliki pengaruh positif pada hasil yang dikeluarkan.7

Secara operasional penerapan model pembelajaran learning together

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama: Persiapan

Dalam tahap ini, guru menyusun rancangan pembelajaran dengan menganalisa

materi, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan model

pembelajaran learning together. Pada tahap ini kelompok sudah dapat dibentuk.

Dalam pembentukan kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 siswa yang heterogen atas

kemampuan siswa yang tinggi, sedang, rendah dan jenis kelamin.

7David Hopkins, A Teachers Guide to Classroom Research, (Philadelphia, Open University Press,
2001), h.89
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Langkah kedua: Penyajian Materi

Kegiatan penyajian materi dalam model pembelajaran learning together pada

awalnya diperkenalkan melalui materi dalam kelas, dilakukan sebelum siswa

melakukan belajar bersama. Guru memberikan penjelasan ringkas kepada tiap

kelompok mengenai tugas yang diberikan dan memberikan kesempatan kepada siswa

menannyakan hal-hal yang belum dimengerti.

Langkah ketiga: Interaksi Kelompok

Dalam kerja bersama siswa, guru memberikan materi kepada setiap kelompok

sebagai bahan yang akan dipelajari atau tugas yang akan dikerjakan. Dalam belajar

bersama setiap siswa berbagi informasi hasil pekerjaannya. Jika ada siswa yang

belum memahami, maka temannya membantu memberikan penjelasan dari tugas

yang diberikan. Kegiatan pokok dalam interaksi kelompok model learning together

yang meliputi rangkaian kegiatan belajar bersama dimana (1) setiap anggota

kelompok membagi tugas agar setiap individu memiliki peran dalam

menyelesaikannya; (2) siswa menulis ide atau jawaban yang diketahui berdasarkan

soal yang diberikan dan membuat rencana penyelesaian soal; (3) siswa bersama

anggota lainnya menyelesaikan soal secara urut, kemudian saling merevisi dan

memperbaiki pekerjaan serta saling memberi penjelasan kepada anggota kelompok

yang belum memahami.
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Langkah keempat: Evaluasi

Pada tahap ini, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah

dipelajari dan menentukan skor rata-rata kelompok yang nilainya diperoleh dari hasil

kerja tugas yang diberikan. Guna untuk mengetahui sejauhmana kemajuan dan

pemahaman siswa dari materi yang dipelajari.

Langkah kelima: Pemberian Penghargaan

Pada tahap ini, guru memberikan penghargaan pada setiap kelompok maupun

secara individu didasarkan pada evaluasi yang dilakukan. Hasil ini menjadi dasar bagi

guru memberikan hadiah atau penghargaan lain bagi setiap siswa atau kelompok yang

memiliki hasil yang tinggi.8

Secara khusus, Slavin menyebutkan kelebihan model pembelajaran learning

together yaitu: a) learning together amat penting untuk meningkatkan keterampilan

siswa dari materi yang diajarkan; b) dominasi guru dalam pembelajaran berkurang; c)

seluruh siswa menjadi lebih siap; d) melatih kerja sama dalam belajar bersama

dengan baik dan membantu siswa yang kurang. Sedangkan kelemahan dari model

pembelajaran learning together yakni semua anggota kelompok dapat mengalami

kesulitan.9

Model pembelajaran learning together disimpulkan sebagai pembelajaran

yang berakar dari suatu motivasi. Dalam belajar bersama terjadi suatu proses

kelompok yaitu cara individu mengadakan relasi dan kerjasama dengan individu lain

untuk mencapai tujuan bersama.10

8 Amin Suyitno, Mengadopsi Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe CIRC, (Surabaya,
Makalah Seminar Nasional UNESA, 2005), h.4
9 Slavin, Metode Pembelajaran Kooperatif, (Jakarta, Search.html, 2008), h.2
10 Davit Jonhson dan Roger Jonhson, Cooperative Learning, (Search.html, 2011), h.1
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D. Penelitian yang Relevan

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti merupakan proses untuk

menguji model pembelajaran learning together apakah mampu meningkatkan hasil

belajar siswa dan kualitas pendidikan secara umum yang dapat dimanfaatkan

khususnya bagi siswa, guru maupun sekolah.

Pelaksanaan penelitian ini juga didasarkan pada referensi yang relevan

sebagai acuan dan menjadi bahan perbandingan apakah hasil penelitian terdahulu dan

penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang sama yaitu meningkatkan hasil belajar

khususnya murid kelas III MIN Kolese.

Berdasarkan hasil penelitian Munsir di SD Negeri 1 Barangka (2010)

menyimpulkan bahwa kemampuan membaca memindai siswa dapat ditingkatkan

melalui penggunaan model pembelajaran learning together.

Hasil penelitian yang relevan lainnya Ririn Indriani di SD Negeri Setia

Permana 1 Bandung (2009) menyimpulkan bahwa prestasi belajar Bahasa Indonesia

dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran learning together. Hasil penelitian di

atas menekankan pada kemampuan membaca memindai dan prestasi belajar

sementara penelitian ini menekankan pada upaya meningkatkan hasil belajar melalui

model pembelajaran learning together mata pelajaran Al Qur’an Hadis Pokok

Bahasan Terjemahan Surat Al Ikhlas pada murid kelas III MIN Kolese Kecamatan

Lea-Lea Kota Baubau.
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E. Kerangka Berpikir

Pemilihan model dan pendekatan dalam pembelajaran akan menentukan

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Al Qur’an Hadis yang masih rendah di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

yaitu 60 menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya.

Ada tiga aspek yang menjadi faktor penting agar kemampuan menerjemahkan

Surat Al Ikhlas oleh siswa dapat ditingkatkan yaitu guru, aktivitas peserta didik dan

penggunaan model pembelajaran learning together. Adapun kerangka berpikir

berdasarkan model pembelajaran yang digunakan dirangkaikan sebagai berikut:
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F. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Melalui model

pembelajaran learning together hasil belajar Al Qur’an Hadis Pokok Bahasan

Terjemahan Surat Al Ikhlas pada murid Kelas III MIN Kolese Kecamatan Lea-Lea

Kota Baubau dapat meningkat”.


