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BAB  II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori
1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Istilah kooperatif sebagaimana dikemukakan oleh Sofyan kooperatif

adalah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya Sofyan

mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dimana

siswa belajar dalam kelompok kecil, saling membantu untuk memahami suatu

pembelajaran,memeriksan dsan memperbaiki jawaban teman serta kegiatan lain

dengan tujuan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.2

Menurut Marpaung, dkk pembelajaran Kooperatif merupakan model

pembelajarn yang mengutamakan adanya kerja sama yakni kerja asama antar

siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, dimana para siswa

dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari

materi pelajaran yang telah ditentukan. Lebih lanjut mengemukakan cirri-ciri

belajar kooperatif sebagai berikut yakni :

1) Siswa dibagi dalam kelompok, produktif, mendengar, mengemukakan
pendapat, dan membuat keputusan secara bersama.

2) Kelompok siswa terdiri dari  siswa ayng memiliki kemampuan tinggi, rendah
dan sedang.

3) Jika dalam kelas terdiri dari siswa-siswa yang terdiri dari beberapa   ras, suku,
jenis kelamin berbeda maka diupayakan Agar tiap kelompok dilibatkan dari
masing-masing yang berbeda baik ras, suku, maupun jenis kelamin yang
berbeda pula.

4) Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok3.

2 Sofyan, .Pelaksaan Pembelajaran Kooperatif Pada Topik Operasi Hitung Bilangan
Bulat di SD. (Surabaya :Tesis UNESA,2000), h.12

3 Marpaung  dkk, Pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi guru mata pelajaran
matematika, (model-model pembelajaran), (Jakarta:Depdiknas 2002), h. 20
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Menurut Ibrahim ciri utama pembelajaran kolaboratif adalah sebagai

berikut:

1) Siswa bekerja dalam tim untuk menguasai materi pelajaran
2) Tim atau kelompok dibentuk bervareasi dari siswa yang memiliki kinerja

akademis tinggi, sedang, dan rendah
3) Tim terdiri dari anggota yang bervariasi dari segi jenis kelamian dan ras
4) Sistem yang beroriaentasi pada kelompok bukan individu.

Selain itu juga Johnson juga mengemukakan unsur dasar pembelajaran

kooperatif yaitu :

1) Saling ketergantungan yang positif dimana keberhasilan kelompok ditentukan
oleh keberhasilan anggota kelompok yang berinteraksi secara positip

2) Adanya interaksi langsung dimana anggota kelompok bertemu secara langsung
dalam menyelesaikan tugas-tugasnya

3) Akuntabilitas individual atau tanggung jawab pribadi,dimana masing-masing
indivudu memegang peranan yang sangat penting bagi keberhasilan kelompok

4) Ketrampilan  kolaboratif  yaitu  ketrampilan  yang  berhubungan  dengan
kepemimpinan, komunikasi pembuatan keputusan, pembentukan kepercayaan,
memperkecil perbedaan.

5) Pemrosesan kelompok dimana kelompok bersama-sama membahas bagamana
bekerja dan berinteraksi secara evektif untuk mencapai tujuan bersama dengan
baik.

Ibrahim mengemukakan 3 (tiga) tujuan penggunaan metode pembelajaran

kooperatif  antara lain :

1) Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik
2) Penerimaan yang luas terhadap siswa yang heterogen
3) Mengajarkan kepada siswa ketrampila, kerjasam, dan kolaborasi.4

Adapun tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah untuk membengkitkan

interaksi yang evektif diantara anggota kelompok melalui diskusi dalam hal ini

sebagian besar aktifitas pembelajaran terpusat pada siswa yakni materi pelajaran,

berdiskusi untuk memecahkan masalah atau tugas dan interaksi yang evektif

4 Ibrahim M, Pembelajaran kooperatif, (Surabaya:Universitas Negeri Surabaya,2000), h.8
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dimungkinkan semua kelompok dapat menguasai materi pada tingkat yang relatif

singkat.

2. Deskripsi Pembelajaran  Tipe Make a Match

Inti dari perubahan pendidikan adalah melakukan perubahan termasuk

perubahan kualitas proses belajar mengajar. Salah satunya adalah dengan

menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang menyenang kan yang

bisa diterapkan dalam proses pembelajaran termasuk mata pelajaran  Pendidikan

agama islam.

Dalam proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk membelajarkan

siswa yang artinya bahwa system pembelajaran menempatkan siswa sebagai

subyek belajar. Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas,

guru menerapkan metode pembelajaran Make a Match.

Metode Make a  match atau mencari pasangan merupakan salah satu

arternatif  yang dapat diterapkan pada siswa. Penerapan metode ini dimulai dari

teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau

soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi

poin. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil

belajar mengenai suartu konsep atau topic dalam suasana yang menyenangkan.

Make a Match atau mencari pasangan merupakan strategi pembelajaran

yang dikembangkan oleh Lerna dengan langkah-langkah sebagai berikut  :

1) Guru mempersiapakan potongan-potongan kertas sebanyak separuh siswa
dalam kelas yang akan diajar.

2) Potongan-potongan kertas tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian yang sama
3) Pada separuh bagian ditulis pertanyaan tentang materi yang diajarakan. Setiap

kertas berisi satu pertanyaan.



13

4) Pada separuh bagian yang lain, ditulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
yang telah dibuat.

5) Kemudian potongan-potongan tersebut dicampur aduk secara acak, sehingga
tercampur antara soal dengan jawaban.

6) Kertas-kertas tersebut kemudian dibagikan kepada setiap siswa, satu siswa satu
kertas. Diterangkan aturan main bahwa siswa yang mendapat soal harus
mencari temannya yang memndapat jawaban dari soal yang diperolehnya,
demikian pula sebaliknya.

7) Setelah siswa menemukan pasanganya, siswa diminta untuk duduk sesuai
dengan pasangan yang diperolehnya. Antar pasangan satu dengan yang lain
diminta untuk tidak memberitahukan materi yang diperolehnya.

8) Setelah semua siswa menemukan pasangannya dan duduk berdekatan, setiap
pasangan diminta untuk membacakan soal  yang diperoleh dengan suara yang
jelas secara bergantian agar didengar oleh teman-teman yang lain, kemudian
pasangannya membacakan jawaban juga dengan suara keras, dan selanjutnya
siswa yang lain mencatat tentang materi yang telah dibacakan.

9) Setelah semua pasangan telah membaca soal dan jawaban yang diperoleh
kemudian guru membuat klarifikasi. Bersama-sama siswa guru membuat
kesimpulan hasil belajar yang telah dilakukan.5

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran Make a Match adalah strategi pembelajaran yang mengarahkan

siswa untuk mencari pasangan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu (bisa soal

atau jawaban), lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang

dipegang. Suasana pem, belajaran dalam model pembelajaran ini akan ramai,

namun menyenangkan sehingga aktifitas siswa sangat jelas terlihat dan menuntut

siswa untuk melakukan aktifitas mencari pasangan masing-masing. Hal ini juga

akan meningkat pengetahuan sehingga hasil belajar meningkat.

5 Tarmizi, Komparasi Strategi Pembelajaran Make
aMatch(http://myaghnee.blogspot.com/ 2009/02/html/, diakses pada tgl  20 mei 2013
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B.Hakikat Hasil Belajar
1. Belajar

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang menjadi sumber dari segala sumber

hukum, menjadi petunjuk bagi seluruh umat  manusia yang dapat membedakan

antara yang benar dan salah Al-Qur’an  juga telah menjadi pedoman pokok dalam

kehidupan, yang di dalamnya termasuk membahas tentang pembelajaran dalam

rangka untuk meningkatkan hasil belajar. Menurut ahli pendidikn modern Ahmadi

merumuskan bahwa “perbuatan belajar sebagai suatu bentuk pertumbuhan atau

perubahan dalam diri seorang siswa dalam cara-cara bertingkah  misalnya yang

baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru ini misalnya dari

tidak tahu menjadi tahu”.6

Gagne dan Wilis mendefinisikan belajar sebagai suatu proses dimana

seorang siswa berubah prilakunya sebagai akibat pengalaman. Perubahan prilaku

siswa yang dimaksud adalah perubahan prilaku verbal dari siswa itu sendiri.

Sebab dari tindakan menulis dan berbicara, dapat ditentukan  apakah perubahan-

perubahan prilaku telah terjadi. Jadi bukan perubahan sifat-sifat fisik seperti tinggi

dan berat badan.7

Hal senada dikemukakan oleh Sujana belajar adalah suatu proses yang

ditandai dengan adanya perubahan dalam berbagai bentuk baik pemahaman,

pengetahuannya, sikap dan tingkah lakunya,daya penerimaan dan aspek-aspek

lain yang ada pada individu siswa.8

3 Abu Ahmadi dkk, .Psikologi Sosial, (Jakarta:Rineka Cipta1999), h. 279
7 Gagne Ribert dan Wils, Principles of Instructional Design, (Phiadelphia:Fort Woth

1979), h.11

8 Sudjana,N.Dasar-Dasar proses mengajar (Bandung:Sinar Baru Slgesindo 2000).h.28.
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Selanjutnya Winkel mengemukakan bahwa belajar pada manusia

merupakan suatu proses siklus yang berlangsung dalam interaksi aktif  subyek

dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam

pengetahuan, pemahaman , ketrampilan dan sikap yang bersifat menetap.9

Selain itu Sardimnan menyatakan bahwa belajar senantiasa merupakan

perubahan tingkah laku atau ketrampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya

dengan membaca, mengamati, mendengarkan.10

Dari uraian beberapa pendapat di atas, maka dapat dirumuskan devinisi

belajar yaitu proses untuk mencapai tujuan yakni perubahan kepada yang lebih

baik. Perubahan tersebut adalah perubahan pengetahuan, pemahaman,

ketrampilan, sikap dan tingkah laku yang bersifat tetap dalam jangka waktu yang

relative lama.

Sedangakan mengajar merupakan proses penyampaian unformasi,

pengetahuan dan pengalaman dari guru kepada siswa, proses penyampaian ini

sering juga dianggap sebagai proses mentransper ilmu. Dengan menanamkan

berbagai macam ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses mentransper ilmu.

Dengan menanamkan ilmu pengetahuan, maka mengajar mempunyai

karakteristik, diantaranya adalah proses pengajaran berorientasi pada guru, siswa

sebagai obyek belajar, kegiatan pengajaran terjadi pada waktu dan tempat tertentu,

dan penguasaan materi pelajaran.

Mengajar dapat dikatakan pula sebagai proses mengatur lingkungan

dengan harapan agar siswa belajar, dalam konsep ini yang penting adalah

9 Winkel,W.S.Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar.(Jakarta:Gramedia1989).h.15
10 Sardiman,A.M. Interaksi dan Motivasi Blajar Mengajar,Pedoman bagi Guru dan calon

Guru, (Jakarta:Rajawali Press 1992).h.22
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belajarnya siswa. Terdapat beberapa karakteristik dari konsep mengajar sebagai

proses mengatur lingkungan yakni mengajar berpusat pada siswa, proses

pembelajaran berlangsung dimana saja, pembeljaran berorientasi pada pencapaian

tujuan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang guru yang

berperan  sebagai pengajar sekaligus sabagai pembimbing haruslah memberikan

dan menanamkan ilmu  kepada siswa yang merupakan obyek belajar dengan

mentranfer ilmu kepada  siswa, guru haruslah menguasai materi pelajaran.

2.  Hasil Belajar

Dick dan Reiser menyatakan bahwa hasil belajar adalah sejumlah

kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran.

Sedangkan Davidov mendifinisikan bahwa :

“ hasil belajar adalah perubahan secara relative berlangsung lama pada prilaku
yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengalaman. Hasil belajar
merupakan ukuran keberhasilan seseorang dalam memahami materi pelajaran
yang diberikan. Ukuran keberhasilan itu dapat diketahui  pada hasil evaluasi
yang berbentuk skor unjuk kerja seseorang dalam memahami konsep dan
bagaimana menggunakan konsep itu dalam bidang ilmu itu sendiri maupun
terhadap bidang ilmu lainnya

Kemudian Hamilton mengemukakan bahwa hasil belajar yang ditunjukkan

dalam penampilan yang tetap sebagai akibat dari proses belajar yang terjadi

melalui program yang menyediakan fakta-fakta, dan bukti-bukti, keterangan dan

sebagainya. Syamsu Mappa menyatakan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang
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yang dicapai murid dalam bidang studi tertentu dengan menggunakan tes standar

sebagai alat keberhasilan seorang murid.11

Berdasarkan beberapa pengertian hasil kerja diatas, dapat disimpulkan

bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku, bukti keberhasilan usaha

murid, perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan, keterampilan, nilai,

sikap, hasil inhteraksi secara aktif dan positif dengan lingkungannya, hasil yang

telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar untuk mengetahui

hasil belajar siswa dalam penguasaan keseluruhan cakupan materi yang dipelajari

siswa tersebut harus dilakukan tes. Tingkat keberhasilan dari tujuan dalam proses

belajar mengajar tersebut pada umumnya dapat diketahui melalui evaluasi yaitu

dengan memberikan seperangkat instrument penilaian yang berupa tes yang

diberikan kepada siswa yang telah belajar atau dites dengan tes standar sebagai

alat keberhasilan perubahan yang telah terjadi pada siswa setelah mengalami

proses pembelajaran.

C. Indikator Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam

Hasil belajar dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian (formatif), nilai

ulangan tengah semester (subsumatif) dan ulangan semester (sumatif).

Dalam penelitian tindakan kelas ini, yang dimaksud hasil belajar siswa adalah

hasil nilai ulangan harian yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran pendidikan

agama islam. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam

satuan bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan harian ini terdiri dari

seperangakat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-tugas

11 Mappa S., Teori Belajar dan Implikasinya dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung :
Tarsito,1989), h.16
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terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian

minimal dilakukan tiga kali dalam setiap semester. Tujuan ulangan harian untuk

memperbaiki modul  dan program pembelajaran serta sebagai bahan pertimbangan

dalam memberi kannilai bagi para peserta didik.

D. Penelitian  Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sangat relevan dengan

perkembangan proses pembelajaran pendidikan dewasa ini, dalam pelaksanaan

pembelajaran di kelas penggunaan model pembelajaran yang bervariatif masih

sangat rendah dan guru cenderung menggunakan model konvensional pada setiap

pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut mungkin disebabkan kurangnya

penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran yang ada, padahal

penguasaan terhadap model-model pembelajaran sangat diperlukan untuk

meningkatkan kemampuan profesional guru.

Oleh karena itu guru perlu meningkatkan mutu pembelajarannya, dimulai

dengan rancangan pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan

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

Kenyataannya masih banyak ditemui proses pembelajaran yang kurang

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

membosankan, sehingga hasil belajar yang dicapai tidak optimal.

Pada pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, penerapan model

pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi hal yang sangat penting untuk

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran memberikan nilai tambah
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yang cukup menggembirakan dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa

maupun aktivitas siswa.

Dalam penelitian ini penulis akan lebih menekankan pada penerapan

strategi pembelajaran koopertif tipe "Make a match" untuk meningkatkan hasil

belajar Pendidikan Agama Islam pada materi menghafal surah-surah pendek siswa

kelas V di SDN  Puurema Subur Kab. Konawe Selatan. Pembelajaran ini siswa

dituntut aktif bekerja sama dengan temannya dalam permainan kartu mencari

pasangan, sehingga pembelajaran akan lebih terkesan dan lebih mengena, yang

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar sesuai tujuan penelitian ini.

E. Kerangka Berpikir

Ada banyak cara yang ditempuh guru untuk meningkatkan hasil belajar

siswa, diantaranya dengan penerapan strategi pembelajaran kooperatif. Strategi

pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang menuntut adanya

kerja sama, disini penulis akan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif

dengan tehnik make a match ( mencari pasangan ) pada kompetensi dasar

mengarikan Surah Al-ma’un dan Al-fil perkata, sehingga dengan strategi

pembelajaran kooperatif tehnik make a match ini peserta didik dapat bekerja sama

dengan teman-teman dalam kelasnya untuk mencari pasangan, dalam suasana

kelas yang menyenangkan karena siswa larut dalam permainan kartu yang telah

disiapkan oleh guru. Secara tidak langsung peserta didik dapat mengingat

pengetahuan tentang arti surah-surah pendek dan mereka berpacu untuk cepat

mendapat pasangannya.
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Sebagaimana difahami dalam Al Qur’an terstruktur : kitab > juz > Surat >

ayat > kata > huruf. Yang menjadi obyek pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam dengan  materi menghafal surah-surah pendek adalah ayat > laval

atau kata, di mana ia tersusun atas kalimat atau kata dan huruf untuk memahami

mana yang terkandung oleh suatu ayat, siswa harus mengetahui artinya secara

keseluruhan dan utamanya kalimat atau kata yang membentuk ayat terkait.

Dengan mengacu pada landasan teori dan rumusan masalah, maka

penelitian ini dilakukan dengan kerangka berpikir sebagaimana pada halaman

berikut :

Gambar : 1. Kerangka Berfikir

Kegiatan Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam

Guru Peserta Didik

Rendahnya hasil belajar siswaMengajarkurang inovatif

MODEL MAKE A MATCH

Tiap peserta didik
berpartisipasi aktif  dalam

pembelajaran

Pesrta didik lebih mudah
menguasai materi pelajaran

Hasil belajar meningkat


