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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu usaha untuk mendapatkan perubahan perilaku. 

Perubahan ini di peroleh dari pengalaman-pengalaman seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks ini maka dapat di pahami 

bahwa lingkungan merupakan factor yang mempengaruhi dalam perubahan 

perilaku individu. Oemar Hamalik mengemukakan pengertian belajar merupakan : 

Suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang 

dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru itu, msalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, timbulnya peubahan sikap, kebiasaan-kebiasaan, 

keterampilan.Kesanggupan menghafal, perkembanagan sifat-sifat social, 

emosional dan pertumbuhan jasmani.8 

 

Pengertian tentang belajar dikemukakan pula oleh Winkel sebagaimana 

yang di kutip oleh Kadir dalam bukunya psikologi belajar yang menyatakan 

bahwa : 

Belajar adalah suatu aktifitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi yang aktif dengan lingukangan yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai 

sikap.Perubahan itu bersifat realitive konstan dan berbekas.9 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa suatu proses yang 

dilakukan individu untuk melakukan sesuatu perubahan karena proses balajar 

akan nampak pada tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Aspek kognitif ini kepada belajar akan mengalami perubahan dari tidak tahu 

menjadi tahu. Pada aspek afektif terjadinya perubahan pada belajar dari tidak 

                                                   

 8Oemar Hamalik, kurikulum dan pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hal.21. 

 9Abd. Kadir, psikologi Belajar, (Kendari : Primatman Sultra, 2007), h. 12 

9 
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sopan menjadi sopan, sedangkan pada aspek psikomotorik adalah terjadinya 

perubahan pada pembelajaran yakni dari tidak bisa melakukan Sesuatu menjadi 

bisa melakukan sesuatu.  

Belajar adalah suatu proses yang menghendaki adanya perubahan dalam 

diri seseorang, apakah itu perubahan kebiasaan, perubahan pengetahuan maupun 

perubahan sikap/kepribadian.”keberhasilan belajar peserta didik tidak semata-

mata ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya, tetapi juga di tentukan oleh 

minat, perhatian dan motivasi belajarnya.10 Belajar adalah suatu proses yang harus 

dan di tuntut tetap ada dalam diri manusia. “dengan belajar manusia akan menjadi 

lebih baik tidak terjebak pada kesalahan atau kegagalan yang sama, cerdas, bijak, 

adil, taat kepada Allah SWT juga suatu pengalaman lainnya”.11 

Surapranata mengemukakan bahwa perubahan individu setelah belajar 

meliputi : 

1. Sifat intensional yang merupakan perubahan karena pengalaman yang 

dilakukan peserta didik. 

2. Sifat positif aktif di mana  positif pada perubahan yang bermanfaat 

dan aktif yang berarti kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa 

sendiri. 

3. Sifat efektif fungsional yang berarti memberikan pengaruh dan 

manfaat bagi peserta didik secara pribadi dan dapat dimanfaatkan 

kapanpun manakala dibutuhkan.12 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 10  Ahmad Rohani, H.M. Pengelolaan Pengajaran,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 

h.170 

 11  Muhammad Alim. Pendidikan Agama islam, (Bandumg : PT Remaja Rosdakarya, 

2006), h.4 

 12Sumarna Surapnata, meteodologi pengajaran agama islam , (Bandung : Armico, 2003 ), 

h. 27. 
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2. Pengertian Belajar 

Hasil dari proses belajar disebut sebagai hasil belajar yang dapat dilihat 

dan diukur. Keberhasilan seseorang di dalam mengikuti satuan program 

pengajaran pada satu jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat dari hasil 

belajarnya dalam program tersebut. Belajar sesuatu diperlukannya kondisi yang 

mempengaruhi belajar, meliputi kondisi internal yang ada pada diri orang yang 

belajar dan kondisi eksternal saat siswa belajar. Hasi belajar merupakan tujuan 

akhir yang ingin dicapai setelah terjadinya kegiatan belajar mengajar antara 

pendidik dan terdidik, untuk lebih memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

hasil belajar, peneliti mengutip beberapa pendapat mengenai hal itu, dan diuraikan 

secara jelas. 

Tim penyusun buku pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia 

mendefenisikan bahwa hasil belajar adalah “yang telah dicapai dalam proses 

pembelajaran”. 13 sedangkan ridwan mengatakan,”Nilai akhir yang telah 

dicapai. 14 pendapat lain yang diungkapkan oleh J.S Badudu dan Sultan 

Muhammad Zain mengatakan bahwa,”hasil belajar adalah nilai yang dicapai pada 

apa yang dikerjakan atau yang sudah diusahakan.15 Diketahui bahwa hasil belajar 

adalah hasil usaha yang dilakukan terhadap sesuatu dengan tolak ukur dari adanya 

nilai yang diperoleh. 

Beberapa kutipan diatas, dapat dijelaskan bahwa hasil belajar adalah 

nilai yang diperoleh oleh setiap individu atau kelompok yang mengalami 

                                                   
 13 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,2007),h.1009 

 14 Ridwan, Pembelajaran (Online) (Wodpres.Com,diakses 17 April 2018) 

 15 Js Badudu, Sultan  Muhammad  Zain, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan,2004), h.1088 
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perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, serta tahu menjadi lebih tahu 

dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Memperoleh perubahan yang disadari, artinya individu yang 

melakukan proses belajar menyadari diri bahwa pengetahuan, sikap, 

dan keterampilannya akan bertambah dan memperoleh nilai atas hasil 

usahanya.  

b. Perubahan yang bersifat fungsional, artinya perubahan itu dapat 

memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. 

Hai ini berarti, hasil belajar merupakan perubahan yang bersifat 

permanen, artinya perubahan itu paling tidak berlalu untuk masa tertentu. Selain 

itu, hasil belajar akan diperoleh perubahan yang bertujuan dan terarah, karena ada 

sesuatu yang akan dicapai dan semua perubahan belajar tersebut harus diarahkan 

pada pencapaian tujuan.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi factor dari dalam 

(internal) dan factor yang berasal dari luar (eksternal). Factor-faktor tersebut 

meliputi: 

a. Factor internal  

 Faktor merupakan factor yang berasal dari dalam diri anak yang dapat 

mempengaruhi hasil akademik anak. Factor ini dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu : 
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1. Factor fisiologis 

 Factor fisiologis yang dimaksud adalah factor yang berhubungan dengan 

kesehatan dan pancaindra seperti: 

a. Kesehatan Badan 

 Kesehatan fisik yang lemah dapat menjadi penghalang bagi siswa dalam 

menyelesaikan program studinya. Untuk menempuh studi yang baik siswa perlu 

memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. Adapun upaya memelihara 

kesehatan tubuh dengan cara mengatur pola makan yang sehat, pola tidur dan 

olahraga secara teratur. 

b. Pancaindra 

 Pancaindara merupakan peranan penting dalam proses pembelajaran 

seperti mata dan telinga karena sebagian besar hal-hal yang dipelajari oleh 

manusia melalui penglihatan dan pendengaran. Dengan demikian, seorang anak 

memiliki kecatatan fisik atau bahkan catat secara mental akan menghambat 

dirinya didalam menerima pelajaran sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi 

belajar anak itu. 

2. Factor Psikologis 

 Ada banyak factor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah factor intellegensi dan factor sifat. Pada umumnya, prestasi belajar yang 

ditampilkan siswa mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat kecerdasan yang 

dimiliki siswa. Adapun hakikat intellegensi adalah “kemampuan untuk 

menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu 

penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk menilai keadaan diri 
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secara kritis dan objektif”. Taraf  itellegensi ini sangat mempengaruhi kemampuan 

akademik seorang siswa, dimana siswa yang memiliki taraf itellegensi tinggi dan 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih 

tinggi. Sebaliknya, siswa yang memiliki taraf itellegensi yang rendah diperkirakan 

juga akan memiliki prestasi belajar yang rendah. Namun bukanlah suatu yang 

tidak mungkin jika siswa dengan taraf itellegensi yang rendah memiliki prestasi 

yang tinggi. Begitulah sebaliknya. 16  Sedangkan yang dimaksud dengan factor 

sikap adalah kesiapan seorang untuk bertindak secara tertentup terhadap hal-hal 

tertentu. Sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya diri merupakan factor 

yang menghambat siswa dalam menampilkan prestasi belajar siswa. Sikap siswa 

yang positif terhadap pelajaran di sekolah merupakan langkah awal yang baik 

dalam proses belajar mengajar di sekolah.17 

b. Factor Eksternal 

 Faktor eksternal yaitu Faktor dari luar murid meliputi kondisi lingkungan 

yang ada disekitar murid, baik lingkungan social maupun lingkungan non social. 

1) Faktor social 

 Faktor social yaitu faktor manusia (sesama manusia), lingkungan 

social sekolah, seperti guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas 

dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Para guru yang selalu 

menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan 

suritauladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar, misalya 

                                                   
 16  Suharsimi Arikunto, & Safrudin, Evaluasi Program: Pedoman Teoritis Praktisi 

Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 275 

 17 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar baru Algensido, 

2003), h. 39-144 
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rajin membaca dan diskusi dapat menjadi daya dorong positif bagi 

kegiatan belajar siswa. Lingkungan social juga dapat berpengaruh kegiatan 

belajar adalah orang tua dan keluarga murid itu sendiri. Sifat-sifat orang 

tua, keadaan keluarga dapat memberi dampak baik maupun buruk terhadap 

kegiatan belajar dan hasil belajar yang dicapai oleh murid. 

2) Faktor non social 

 Faktor yang termaksud non social adalah diantaranya gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat 

belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-

faktor tersebut turut menentukan hasil belajar murid. 

3) Faktor pendekatan belajar 

 Faktor pendekatan adalah segalah cara atau strategi yang 

digunakan murid untuk menunjang keefektifan dan efesiensi dalam proses 

pembelajaran materi tertentu. Karena itu faktor pendekatan belajar juga 

turut berpengaruh terhadap hasil belajar murid.18 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan anak 

dalam hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kedua faktor 

tersebut sangat mempengaruhi dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kemampuan belajar siswa berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai dari 

setiap siswa karena setiap faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa juga 

berbeda-beda. 

 

                                                   

 18Slameto, “Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,” 

Pelita Pendidikan  4 No. 1, (2016): h. 176  
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4. Evaluasi Hasil Belajar 

 Evaluasi adalah “proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, 

dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan dan usaha untuk memperoleh 

informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan”.19 Hasil belajar 

dapat kita ketahui apakah hasilnya baik atau tidak baik yaitu dengan cara 

mengevaluasi hasil belajar siswa dalam bentuk penilaian. 

 Evaluasi adalah kegiatan identivikasi untuk melihat apakah suatu program 

yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak dan dapat 

pula untuk melihat tingkat efesiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan 

dengan keputusan nilai. Dibidang pendidikan, kita dapat melakukan evaluasi 

terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu atau 

etos kerja guru.20 Bloom et.al mengemukakan tentang pengertian evaluasi adalah 

“pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam 

kenyataan terjadi peruabahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana 

tingkat perubahan dalam pribadi siswa.”21 

 Berdasarkan pengertian di atas bahwa evaluasi hasil belajar adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan 

siswa selama proses pembelajaran. 

5. Evektivitas Hasil Belajar 

 Pengertian evektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektifitas lebih 

                                                   

 19Anas Sudijono, Pengatur Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 2 

 20 Abdul Kadir, M.Pd, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Kendari: STAIN kendari, 

2014), h. 1 

 21Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Pilar Media Merdeka Rineka Cipta, 2008), h.1 
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mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Efektifitas merupakan “factor yang 

sangat penting dalam pembelajaran karena menentukan tingkat keberhasilan suatu 

motode pembelajaran yang digunakan. Menurut Sumardin Suryasubrata efektifitas 

adalah tindakan atau usaha yang membawa hasil”.22 Sedangkan menurut Nana 

Sudjana evektifitas dapat diartikan sebagai “tindakan keberhasilan siswa untuk 

mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. 

Keefektifan proses pembelajaran berkenan dengan jalan, upaya teknik dan strategi 

yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan cepat”.23 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu tindakan atau usaha yang akan 

menentukan tingkat keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat 

membawa upaya tercapainya hasil belajar secara maksimal sehingga keefektifan 

proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran secara optimal, 

tepat dan cepat. 

B. Hakikat Model Kooperatif Learning 

1. Pengertian Model Koperatif Learning 

 Kooperatif dalam bahasa inggris cooperative yang artinya bekerja sama-

sama, sedangkan pembelajaran adalah learning yang artinya belajar atau 

mendengar. Wina Sanjaya mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk saling membantu, 

memotivasi, serta menguasai keterampilan yang diberikan oleh guru. 

Pembelajaran dengan menggunkan sistem pengelompok/tim kecil, yaitu antara 
                                                   

 22Sumardin Surya Subrat, Meningkatkan Efektivitas Mengajar, (Jakarta: Pustaka Jaya, 

2007),h. 45 

 23 Nana Sudjana Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar..., h. 144 
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empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras atau suku yang heterogen.24  

Pembelajaran kooperatif atau Cooperative Learning merupakan strategi 

pembelajaran yang menitik beratkan pada pengelompokan siswa dengan tingkat 

kemampuan akademik yang berbeda kedalam kelompok-kelompok kecil. Siswa 

diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerjasama dengan baik 

dalam kelompoknya, seperti menjelaskan kepada teman sekelompoknya, 

menghargai pendapat teman, berdiskusi dengan teratur, siswa yang pandai 

membantu yang lebih lemah, memahami isi materi pembelajaran. 25  Trianto 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi dari 

metode pembelajaran kelompok, dimana didalamnya terdapat serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh peseta didik dalam kelompok-kelompok tertentu 

untuk mencapai tujuan belajar yang telah dirumukan.26Ibrahim mengemukakan 

bahwa pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 

tiga tujuan pembelajaran yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 

individu dan pengembangan keterampilan social.27 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan pengelompokan 

                                                   
 24 Wina Sanjaya, “Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group,” Pendidikan Akuntansi Indonesia X, no. 1, (2012): 136 

http://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/926 

 25 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa (Bandung: 

Angkasa, 2009), h.159 

 26 Trianto, Model-Meodel Pembelajaran Inovatif Beriorentasi Konstruktivisik,Jakarta: 

Prestasi Pustaka,” Fakultas Ilmu Pendidikan 3.No (2015), :9  
http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIP/article/view/8934/8821 

 27Ibrahim Muslim, “Pembelajaran Kooperatif, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya 

Press,” Pendidikan Fisika Indonesia  4, No, 2, (2006): 95 

http://journal.unnes.ac.id/nju/index. Ph/JPFI/article/view/1019/929 

http://journal.unnes.ac.id/nju/index
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peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang 

secara heterogen untuk bekerjasama dalam memecahkan masalah. Pembelajaran 

kooperatif siswa tidak hanya menjadi objek belajar tetapi menjadi subjek belajar 

karena mereka dapat berkreasi dengan secara maksimal dalam proses 

pembelajaran. Hal ini terjadi karena pembelajaran kooperatif model alternative 

dalam mendekati permasalahan, mampu mengerjakan tugas, berfikir kritis, mau 

membantu teman, meningkatkan keterampilan komunikasi dan social, serta 

perolehan percaya diri. 

Menurut Nur, dalam pembelajaran peserta didik belajar saling 

memperkuat upaya-upaya akademik dan menerapkan norma yang menunjang 

pencapaian hasil belajar yang tinggi. Pembelajaran kooperatif lebih 

mengutamakan sikap social untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu dengan 

kerjasama.28   

Model pembelajaran kooperatif, merupakan metode pembelajaran yang 

unggul dalam membantu peserta didik menumbuhkan kemampuan kerjasama hal 

ini dapat dilihat pada karateristik kooperatif sebagai berikut: 

a. Pembelajaran secara tim 

 Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan, maka tim harus mampu 

membuat setiap peserta didik belajar. Anggota tim harus saling membantu 

                                                   

 28Yulia yastin, Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam  Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Student Teams Arcihievement Division (STAD)  Pada Siswa Kelas IV 12 

Mandonga Kota Kendari, Skripsi Jurusan  Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam, Kendari, 2013. 

h. 20  
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untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, kriteria keberhasilan 

pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif 

 Manajemen pada umumnya mempenyai empat fungsi pokok, yaitu 

fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi 

control. Demikian juga dalam pembelajaran kooperatif. 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

 Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan 

secara kelompok. Prinsip bekerjasama perlu ditekankan dalam proses 

pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja diatur tugas 

dan tanggung jawab masing-masing akan tetapi juga ditanamkan perlunya 

saling membantu. 

d. Keterampilan bekerja sama 

 Kemauan untuk bekerjasama ini kemudian dipraktikan melalui 

aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan 

bekerjasama.29    

2. Unsur-Unsur Dalam Pembelajaran Kooperatif 

 Model pemebelajaran kooperatif juga bertujuan mengajarkan peserta didik 

keterampilan bekerjasama dan bekolaborasi. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 

a. Para peserta didik harus memiliki presepsi bahwa mereka “tenggelam atau 

berenang bersama”. 

                                                   

 29 Wina Sanjaya, “Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: 

Kencana,” fakultas Ilmu Pendidikan 3, No. 3 (2005): 10 

http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIP/article/view/8934/8821 
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b. Para peserta didik memiliki tanggung jawab terhadap murid lain dalam 

sekelompoknya, disamping tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, 

dalam mempelajari materi yang diberikan. 

c. Para peserta didik harus berpandang bahwa mereka semuanya memiliki 

tujuan yang sama. 

d. Para peserta didik harus membagi tugas dan membagi tanggung jawab 

sama besarnya diantara para anggota kelompok 

e. Para peserta didik akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang 

akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 

f. Para peserta didik berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar. 

g. Para peserta didik akan diminta mempertanggung jawabkan secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.30  

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

 Ada tiga tujuan pokok dari pembelajran kooperatif yaitu: 

a. Hasil bejar akademik 

1) Dalam belajar kooperatif selain tujuan social, juga memperbaiki 

prestasi belajar peserta didik atau tugas-tugas akademis lainnya. 

2) Pembelajaran kooperatif dapat meberikan keuntungan baik pada 

peserta didik kelompok bawah maupun kelompok atas yang 

bekerjasama menyelsaikan tugas-tugas akademik. 

 

                                                   

 30 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontenporer Suatu Tujuan Konseptual 

Operasional ( Jakarta: Aksara, 2009), h.190 
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b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

1) Penerimaan terhadap orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, 

budaya, kelas social, kemampuan, dan ketidak mampuan. 

2) Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi peserta didik 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. 

c. Pengembangan keterampilan social 

 Tujuan penting ketiga adalah mengajarkan kepada peserta didik 

keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan 

social penting dimiliki oleh peserta didik, sebab saat ini bayak anak muda 

yang masih kurang dalam keterampilan social.31  

4. Prosedur Pembelajaran Kooperatif 

 Prosedur pembelajaran kooperatif pada dasarnya terdiri atas empat prinsip, 

yaitu : 

a. Penjelasan materi 

 Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok 

materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam 

tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pokok pelajaran. 

b. Belajar dalam kelompok 

 Setelah guru menjelaskan materi umum tentang pokok-pokok pelajaran, 

siswa diminta untuk  belajar di kelompoknya masing-masing. Pengelompokan 

                                                   

 31 Isjoni, Cooperatif Learning Mengembangkan Kemampuan Belajar Berkelompok 

(Banadung; Alfabeta, 2009), h. 27-28  
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bersifat heterogen, artinya kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan baik 

perbedaan geder, latar belakang agama, social ekonomi, enik, serta perbedaan 

kemampuan akademik. 

c. Penilaian  

 Penilaian dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik 

secara individual ataupun kelompok. 

d. Pengakuan tim 

 Penagkuan tim adalah penetapan yang dianggap paling menonjol atau tim 

yang paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. 

Pengakuan tersebut diharapkan dapat memotivasi tim atau kelompok belajar untuk 

terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi tim lain untuk lebih mampu 

meningkatkan prestasi mereka.  32 

Terdapat tiga model evaluasi dalam pembelajaran kooperative 

(Cooperative Learning), ketiga model evaluasi tersebut adalah : 

a. Model Evaluasi Kopetisi 

 Dengan menggunakan sistem ini, maka sudah jelas akan 

menanamkan jiwa kompetitif antar siswa. Karena siswa dipacu untuk 

menjadi lebih baik dari teman-teman dikelasnya. Sehingga dengan model 

pembelajaran ini siswa yang anggap melebihi rata-rata nilai dikenal maka 

dianggap sebagai siswa berprestasi. Sedangkan siswa yang dibawah rata-

rata dianggap sebagai siswa tidak berprestasi atau gagal. 

 

                                                   

 32Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beriorentasi Standar Proses Pendidikan.., h.246  
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b. Model Evaluasi Individual 

 Berbeda dengan model evaluasi kompetisi, pada model evaluasi 

individual siswa belajar melalui pendekatan dan kecepatan sesuai dengan 

kemampuan yang mereka miliki sendiri. Peserta didik tidak bersaing 

dengan siswa lainnya, melainkan bersaing dengan dirinya sendiri. Jika 

pada model evaluasi belajar guru menetapkan penilaian peringkat, pada 

model individual guru menetapkan standar untuk setiap murid. 

c. Model Evaluasi Kelompok 

   Pada sistem ini menganut pemahaman homohimini soclus. yaitu 

menekankan untuk saling bergantung pada lainnya. Pada model sistem ini 

kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting. Penilaian pada 

sistem cooperative learning diantaranya adalah tanggung jawab pribadi dan 

kelompok. Jadi siswa mendapatkan nilai pribadi dan nilai kelompok. 

   Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran yaitu Hasil belajar akademik, 

penerimaan terhadap perbedaan individu, dan pengembangan keterampilan 

social. 

5. Langkah-Langkah Model Kooperativ Learning 

 Langkah-langkah model kooperativ learning mencangkup beberapa hal 

yaitu:33 

 

 
                                                   

 33  https://www.duniapembelajaran.com/2014/07/langkah-langkah model 

cooperatve.html diakses pada tanggal 7 Maret 2019. Oleh Rini Andriani Pembelajaran 

Cooperativ learning 

https://www.duniapembelajaran.com/2014/07/langkah-langkah%20model%20cooperatve.html
https://www.duniapembelajaran.com/2014/07/langkah-langkah%20model%20cooperatve.html
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Tahapan Tingkah Laku Guru 

Tahapan 1 

Menyampaikan Tujuan dan Motivasi 

Siswa 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran 

yang akan dicapai pada kegiatan 

pelajaran dan menekankan 

pentingnya topic yang akan dipelajari 

dan memotivasi siswa belajar. 

Tahapa 2 

Menyajikan informasi 

 

Guru menyajikan informasi atau 

materi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau melalui bahan 

bacaan. 

Tahap 3 

Mengorganisasikan siswa kedalam 

kelompok-kelompok belajar 

 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya  membentuk kelompok 

belajar dan membimbing setiap 

kelompok agar melakukan transisi 

secara efektif dan efesien. 

Tahap 4 

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

 

Guru membimbing kelompok- 

kelompok belajar pada saat mereka 

mengajarkan tugas mereka. 

Tahap 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempersentasikann hasil kerjanya. 

Tahapa 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok. 

6. Kelebihan Dan Kekuranga Model Kooperative Learning 

 Pada dasarnya tidak ada satu model pembelajaran yang paling ideal yang 

cocok untuk diterapkan pada semua topic atau materi pembelajaran. Masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Hal ini sangat bergantung 

pada tujuan yang hendak dicapai, penguna strategi (guru), ketersediaan fasilitas, 

dan keadaan siswa. Karena itu, pemahaman akan keunggulan dan kelemahan 
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masing-masing  model juga menjadi penting agar guru dapat mempertimbangkan 

secara cermat sebelum menerapkan suatu metode tertentu. 

 Secara umum, penerapan model cooperative learning dalam pembelajaran 

mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya: 

1. Melalui cooperative learning siswa tidak terlalu menggantungkan pada 

guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berfikir 

sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa 

yang lain. 

2. Cooperative learning dapat membantu anak untuk respek pada orang lain 

dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala 

perbedaan. 

3. Cooperative learning dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan 

ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan 

dengan ide-ide orang lain. 

4. Interaksi selama pembelajaran cooperative berlangsung dapat 

meningkatkan motivasi dan memberikan ransangan untuk berfikir, hal ini 

berguna untuk proses pendidikan jangka panjang. 

5. Cooperative learning dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk 

lebih bertanggung jawab. 

 Menurut Jarolimek dan Parker mengatakan keunggulan yang diperoleh 

dalam pembelajaran cooperative learning adalah: 

1. Saling ketergantungan positif 

2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

3. Siswa dilibatkan perencanaan dan pengelolaan kelas 

4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan 



27 
 

 

5. Terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabt antara siswa 

dengan guru34 

 

 Sedangkan kelemahan kooperative learning bersumber pada dua faktor, 

yaitu factor dari dalam (intern) dan factor dari luar (ekstern). Factor dari dalam 

yaitu: 

1. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu  

2. Agar proses pembelajaran berjalan lancar maka dibutuhkan dengan 

fasilitas alat dan biaya yang cukup memadai 

3. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kencenderungan 

topic permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang 

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

4. Saat diskusi kelas, terkadang didomonasikan seseorang, hal ini 

mengakibatkan siawa yang lain menjadi aktif  

C. Hakikat Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Bahasa Indonesia 

 Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh 

masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, 

dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi 

di Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi standar di Negara 

Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya 

untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non resmi, 

                                                   

 34Isjoni, Cooperative Learning Mengembangkan Kemampuan Belajar Berkelompok..., h. 

38 
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santai dan bebas. Dalam pergaulan sehari-hari antara warga yang dipentingkan 

adalah makna yang disampaikan. Pemakai bahasa Indonesia dalam konteks 

bahasa nasional dapat digunakan dengan bebas menggunakan ujarannya baik 

secara lisan maupun tulisan. 

 Adapun bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi 

resmi seperti dalam perundang-undangan dan surat menyurat dinas. Dalam hal ini, 

bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk 

akal. Bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap dan baku. 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bahasa Indonesia 

merupakan bahasa yang resmi yang dipergunakan oleh masyarakat untuk saling 

berinteraksi satu dengan yang lainnya, adapun bahasa yang harus digunakan 

sesuai dengan kaidah dan masuk akal. 

2. Tujuan Bahasa Indonesia 

 Pada dasarnya tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di MIN 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI bertujuan agar siswa: 

a. Berkomunikasi efektif dan efesien dengan etika yang berlaku, baik secara 

lisan maupun tulisan 

b. Menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pemersatuan dan bahasa Negara 

c. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan 

d. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemamapuan 

intelektual serta kematangan emosional dan sosial  

e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa 

f. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia indonesia35 

                                                   

 35Isah cahyani,  pembelajaran Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Agama Republik 

Indonesia, 2013), h. 42 
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 Berdasarkan pengertian dan tujuan dari pendidikan Bahasa Indonesia, 

maka dibutuhkan metode dan strategi pembelajaran yang mampu mengantarkan 

peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. 

3. Objek Penilaian Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

 Perubahan perilaku hasil belajar merupakan perubahan yang relevan 

dengan tujuan pengarang. Oleh karena itu, hasil belajar dapat berupa perubahan 

dalam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik tergantung dari tujuan 

pengajarannya. Objek dari penilaian hasil belajar dalam penilaian ini adalah 

mencangkup tiga ranah: 

a. Ranah kognitif berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

lima aspek yaitu: penegetahuan atau ingatan, pemahaman atau memahami, 

aplikasi atau penerapan, analisis, sintesis atau menggambungkan beberapa 

informasi menjadi suatu kesimpulan. 

b. Ranah efektif berkenan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu: 

menerima, menanggapi, menilai, mengatur atau mengorganisasikan dan 

membentuk watak 

c. Ranah psikomotorik berkenan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak, meliputi: meniru, menyusun, melakukan dengan 

prosedur, melakukan dengan baik dan tepat, melakukan tindakan secara 

alami.36 

 

 Dalam uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam megikuti proses pembelajaran dan 

sebagai pengalaman belajarnya yang berupa rana kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik. Sedangkan hasil belajar Bahasa Indonesia adalah skor nilai yang 

diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia didalam 

kelas. 

                                                   

 36Suwarna Al Muctar dan Syafruddin Nurdin, Model Pembelajaran yang memperhatikan 

Keragaman Individu Siswa dalam KBK, Quantum  teaching, Jakarta, 2005, h. 6 
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D. Kajian yang Relevan 

 Beberapa penilitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bustama Asis yang berjudul 

“Meningkatkan Kemampuan Siswa Menentukan Kata Sukar Dalam Teks 

Bacaan Melalui Model Kooperatif learning Di Kelas V SDN 1 Gimpubia. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata siswa setelah siklus 

1 meningkat dibandingkan menjadi 62,25% pada siklus II nilai rata-rata 

siswa meningkat menjadi 93,75%.  

 Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat dianalisis 

memeiliki titik perbedaan diantaranya adalah dari faktor yang diteliti, 

dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Bustama Asis lebih bersifat 

khusus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yakni untuk meningkatkan 

kemampuan siswa menentukan kata sukar dalam teks bacaan, sedangkan 

pada penelitian ini lebih bersifat umum dimana pada penelitian ini adalah 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah model yang 

diggunakan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh yuliana Nurizzki yang berjudul penerapan 

Model Pembelajaran Cooperatif Learning tipe jigsaw untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas V SDN Cimincrang, 

Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada observasi 

awal siswa mampu meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan 

metode kooperatif. Nilai rata-rata setelah dilakukan siklus 1 meningkat 9 
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orang (45%) dengan presentase, sedangkan siklus II meningkat menjadi 

menjadi 16 orang (80%).  

 Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dianalisis memiliki titik 

perbedaan diantaranya adalah penulis terdahulu menggunakan mata 

pelajaran IPS sedangkan peneliti menggunakan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia,dengan menerapkan model tersebut dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada 

model yang digunakan. 

E. Kerangka Pikir 

 Dengan pendekatan pembelajaran kooperatif learning (pembelajaran 

kelompok) dapat membantu guru mendorong peserta didik dan dilatih untuk 

mengembangkan sikap saling membantu dan bekerjasama, mengemukakan 

pendapat, menghargai pendapat teman (aspek sikap dan psikomotorik) sesama 

anggota pasangan belajar yang termasuk dalam bagian pengembangan 

keterampilan social dan pemberian kuis atau pertanyaan-pertanyaan akan 

mengembangkan kemampuan kognitif siswa. 

 Hasil belajar adalah “hasil yang diperoleh setelah melalui kegiatan belajar, 

belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relative menetap. Tujuan 

belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berasil dalam belajar 
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adalah yang berasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

intruksional.37 

 Pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran di 

semua pendidikan, termasuk di sekolah dasar.38 Kondisi ini memerlukan seatu 

perbaikan, salah satu diantaranya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu model pembelajaran 

kooperatif learning. Penjelasan secara rinci disajikan melalui gambar skema 

kerangka berfikir berikut ini: 

Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 37 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi anak berkesulitan belajar. (Jakarta: cetakan 

ke-2, Rineke cipta, 2003), h. 37-38 

 38https://risdiyantocbr.blogspot.com 2013/04 pendidikan Bahasa Indonesia 

Kondisi Awal 

Metode mengajar kurang 

berfariasi/monoton, siswa kurang 

termotivasi untuk berpratisipasi aktif 

dalam pembelajaran sehingga 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah 

Tindakan  Menerapkan model kooperatif 

learning 

Kondisi Akhir 

Siswa termotivasi dan berpratisipasi 

dalam proses pembelajaran sehingga 

hasil belajar siswa meningkat 

https://risdiyantocbr.blogspot.com/
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 Penjelasan dari skema diatas sebagai berikut: 

 Pada kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru 

dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah tidak ada variasi di dalam 

metode tersebut sehingga dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah untuk 

menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai dengan penerapan 

model pembelajaran kelompok. Melalui model pembelajaran tersebut diharapkan 

siswa dapat termotivasi dan berptarisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga kondisi akhir hasil belajar siswa meningkat. 

F. Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian. 

Berdasarkan hasil telaah teoritik pada pokok pembahasan sebelumnya, maka 

penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : model kooperativ learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas Vb MIN 1 Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


