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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN KELAS UNGGULAN 

1. Pengertian kelas unggulan 

Menurut Alpin Silalahi kelas unggulan adalah kelas yang menyediakan 

program pelayanan khusus bagi peserta didik dengan cara mengembangkan bakat 

dan kreativitas yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat siswa.
1
 Secara sederhananya kelas 

unggulan adalah kelas yang secara terus menerus meningkatkan kualitas 

kepandaian dan kreativitas anak didik sekaligus menggunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk mendorong prestasi anak didik secara optimal. Artinya bukan 

hanya prestasi akademis yang ditonjolkan, melainkan juga potensi psikis, etik, 

moral, religi, emosi, semangat dan kreativitas serta intelegensinya. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelas unggulan adalah 

kelas yang dirancang secara khusus untuk siswa-siswa yang memiliki 

kemampuan, bakat, keterampilan, kreativitas serta intelegensi yang lebih daripada 

siswa lainnya dan kemudian mendapat program pengajaran yang berbeda dalam 

meningkatkan kelebihannya tersebut sesuai dengan kurikulum yang 

dikembangkan. 

 

 

 

                                                             
1
 Arpin silalahi, Program Kelas Unggulan, (Sidikalang, 2006), h.1 
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2. Dasar Penyelenggaraan Kelas Unggulan 

Kebijakan umum yang diberikan oleh pemerintah atau banyak pihak hanya 

sebatas pemberian beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi. Walaupun itu 

sangat berarti, namun kebijakan tersebut belum mampu menyelesaikan 

permasalahan yang mendasar bagi anak-anak yang berbakat. Mengingat 

banyaknya potensi anak-anak bangsa yang lebih daripada sebagian lain, maka 

diperlukan pelayanan khusus dalam pengembangan potensi tersebut. 

Dalam kajian kontemporer, kecerdasan manusia tidak lagi hanya bertumpu 

pada aspek kecerdasan intelektual atau IQ (intelligence Quoetint). Manusia 

ternyata juga memiliki kecerdasan-kecerasan lain selain IQ, yakni EQ (Emotional 

Quotient) dan SQ (Spiritual Quotient). Anggapan yang selama ini berkembang 

ialah jika seseorang memiliki IQ yang tinggi maka ia akan meraih sukses dalam 

hidupnya, mulai disaksikan dengan munculnya berbagai temuan ilmiyah. Temuan 

mutakhir menunjukkan bahwa ternyata IQ setinggi-tingginya, hanya menyumbang 

kira-kira 20 persen bagi faktor-faktor yang menentukan sukses dalam hidup, 

sedangkan 80 persesn ditentukan oleh kekuatan lain seperti kelas sosial hingga 

nasib baik dan doa.
2
 

Manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi berupa IQ tersebut 

Sejatinya memiliki perbedaan intelegensi yang berbeda satu sama lain, 

keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah 

serta mengolah dan menguasai lingkungan berbeda antar individu. Jika semua 

orang di dunia diukur intelegensinya, maka akan terdapat orang-orang yang sangat 

                                                             
2
 Askar, Potensi Dan Kekuatan Kecerdasan Pada Manusia (IQ, EQ, SQ) Dan Kaitannya 

Dengan Wahyu, jurnal hunafa vol. 3 NO. 3, September 2006, h. 1 
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cerdas yang sama banyaknya dengan orang-orang yang sangat rendah tingkat 

berpikirnya, orang yang superior sama banyaknya dengan orang-orang yang 

tergolong perbatasan (Borderline). Sedangkan yang terbanyak adalah orang yang 

tergolong berintelegensi rata-rata atau normal. Dalam pengukuran IQ, misalnya 

ber-IQ 120 akan berpenampilan sama dengan orang-orang lain yang ber-IQ 120 

juga. Perbedaan itu disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar intelegensi, seperti 

minat, pengalaman, sikap dan sebagainnya. Faktor khusus inilah yang 

menyebabkan orang-orang yang ber-IQ sama, yang sering lebih terampil dalam 

bidang angka-angka sehingga ia menjadi ahli matematika, sedangkan seorang 

yang lebih fasih dalam kemampuan lisan sehingga menjadi ahli bahasa.
3
 

Anak yang memiliki bakat istimewa serta mempunyai kecerdasan yang 

tinggi mempunyai kebutuhan akan pengertian dan penghargaan akan dirinya. 

Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah-masalah 

terhadap dirinya karena mereka belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang 

sesuai dengan kemampuan potensinnya. Sebagai contoh, siswa menjadi malas dan 

acuh tak acuh karena pengajaran yang diberikan Sekolah kurang memberi 

tantangan. Untuk menghindari permasalahan yang nantinya akan muncul pada 

anak didik yang memiliki potensi lebih, perlu adanya pendidikan yang sesuai 

dengan kemampuan, kecerdasan dan bakat peserta. 

Dalam mengantisipasi hal tersebut, pemerinah mengatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

                                                             
3
 Baharuddin. Pendidikan dan Psikologi Perkembangan (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 

2010), h.118 
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Nasional bahwasanya warga Negara yang memiliki kecerdasan dan bakat 

isitimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

Selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat keputusan 

untuk mengatur tentang pelayanan pendidikan untuk mewadahi peserta didik yang 

memiliki potensi kecerdasan tinggi atau bakat yang istimewa dengan SK Nomor 

054/U/1993 yaitu : 

a. Pelayanan bagi peserta didik dapat diberikan melalui jalur pendidikan 

Sekolah dan jalur pendidikan diluar Sekolah. 

b. Pelayanan pendidikan peserta didik yang memilki bakat istimewa dan 

kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan Sekolah dapat diberikan 

dengan menyelenggarakan program khusus dan program kelas khusus. 

3. Tujuan Kelas Unggulan 

Menurut Alpin Silalahi, tujuan dari penyelenggaraan kelas unggulan 

diantaranya: 

a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tenaga pendidik. 

c. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

d. Mengembangkan potensi yang dimiliki Sekolah. 

e. Meningkatkan kemampuan untuk menghadapi persaingan dunia 

pendidikan dengan menciptakan keunggulan kompetitif.
4
 

Selanjutnya menurut Like Wilardjo, tujuan pelaksanaan kelas unggulan 

adalah “memberi kesempatam kepada siswa yang memiliki kecerdasan diatas 

                                                             
4
 Arpin Silalahi, op. cit., h .9. 
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normal untuk mendapatkan pelayanan khusus sehingga mempercepat 

pengembangan bakat dan minat yang dimilikinya”.
5
 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tujuan 

dari pelaksanaan kelas unggulan yaitu upaya lembaga Sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikannya, sumber daya manusianya, keprofesionalan 

tenaga pendidik, potensi Sekolah, menyalurkan bakat, kecerdasan dan potensi 

siswa melalui pelayanan khusus dan program-program yang terkordinir. 

4. Karakteristik Kelas Unggulan 

Dalam karakteristik kelas unggulan, terdapat ciri-ciri yang harus dimiliki 

sebagai wadah pengembangan anak-anak yang berbakat, yaitu:
 6

 

a. Masukan diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria yang 

dapat dipertanggung-jawabakan. 

b. Sarana dan prasarana menunjang untuk pemenuhan kebutuhan belajar 

dan penyaluran minat dan bakat. 

c. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi 

keunggulan menjadi keunggulan nyata. 

d. Memiliki kepala Sekolah dan tenaga kependidikan yang unggul, baik 

dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, dan 

kompeten dalam melaksanakan tugas. 

                                                             
5
 http://anginsepoi.wordpres.com/2008/03/26/plus-minus-kelas-unggulan-pendapat-para-

pakar/. Di akses pada 1 juli 2018 
6
 Suhartono dan Ngadirum, Penyelenggaraan Program Kelas Unggulan DiSekolah 

Dasar (Jakarta: universitas terbuka, 2009), h. 116 

http://anginsepoi.wordpres.com/2008/03/26/plus-minus-kelas-unggulan-pendapat-para-pakar/
http://anginsepoi.wordpres.com/2008/03/26/plus-minus-kelas-unggulan-pendapat-para-pakar/
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e. Kurikulum yang diperkaya, yakni melakukan pengembangan dan 

improviasasi kurikulum secara maksimal sesuai dengan tuntutan 

belajar. 

f. Rentang waktu belajar di Sekolah yang lebih panjang dibandingkan 

kelas lain dan tersedianya asrama yang memadai. 

g. Proses pembelajaran yang berkualitas dan hasilnya selalu dapat 

dipertanggung-jawabkan kepada siswa, lembaga, maupun masyarakat. 

h. Adanya perlakuan tambahan di luar kurikulum, program pengayaan 

dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan 

konseling yang berkualitas, pembinaan kreativitas, dan disiplin, sistem 

asrama, serta kegiatan ekstra kurikuler lainnya. 

i. Pembinaan kemampuan kepemimpinan yang menyatu dalam 

keseluruhan system pembinaan siswa melalui praktik langsung dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Secara lebih detail, Aripin Silalahi memberikan acuan tentang karakteristik 

kelas unggulan sebagai berikut: 
7
 

a. Unggul potensi siswa 

Siswa yang tergabung dalam kalas unggulan memiliki kapasitas sangat 

baik sehingga dengan suntikan sedikit saja mereka langsung termotivasi untuk 

belajar mandiri, sesuai dengan  potensi unggulannya. 

Perspektif potensi siswa unggul dapat dipandang dengan istilah 

kecerdasan, dan adapun kecerdasan sendiri dapat dikategorikan sebagai berikut: 

                                                             
7
 Aripin silalahi, op. ci.,t h. 4 
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1) Kecerdasan verbal linguistic (word smart) adalah kemampuan 

menggunakan kata-kata secara efektif. 

2) Kecerdasan logis sistematis (number smart), melibatkan keterampilan 

mengolah angka atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. 

3) Kecerdasan spasial (picture smart) adaah kecerdasan gambar dan 

vusualisasi. 

4) Kecerdasan kinestik jasmani (body smart) adalah kecerdasan seluruh 

tubuh (atlet, penari, seniman pantonim, dan juga kecerdasan tangan). 

5) Kecerdasan musical (music smart) melibatkan menyanyikan sebuah 

lagu, mengingat  melodi, mempunyai kepekaan irama atau sekedar 

menikmati music. 

6) Kecerdasan antar pribadi (people smart) melibatkan kemampuan 

untuk memahami dan bekerja dengan orang lain. 

7) Kecerdasan intra pribadi (self smart) adalah kecerdasan memahami 

diri sendiri, mengetahui siapa diri sendiri. 

8) Kecerdasan naturalis (nature smart) melibatkan kemampuan 

mengenal bentukbentuk alam disekitar. 

b. Unggul kompetensi guru 

Guru yang mengajar dikelas unggulan hendaklah memiliki alat 

pendidikan, kewibawaan, kasih saying yang tulus, keteladanan, penguatan 

ketegasan yang mendidik, serta menguasai secara teknis alat-alat pembelajaran 

seperti kurikulum, teknologi pendidikan, alat bantu pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Keunggulan kepribadian guru terletak 
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pada terdapat tidaknya alat pendidikan dalam karakternya. Sifat-sifat guru dengan 

alat pendidikan ini memantapkan dirinya sebagai pendidik. Alat pendidikan ini 

sangat mendukung keberhasilan mewujudkan kompetensi menguasai alat 

pembelajaran. Penguasaan pembelajaran tanpa alat pendidikan mengakibatkan 

pembelajaran tidak efektif membangun karakter positif maupun motivasi belajar 

siswa. 

c. Unggul program pembelajarannya 

Unggul program pembelajaran ialah rancangan pembelajaran efektif 

mewujudkan hasil belajar prima sesuai dengan tujuan kelas unggulan. 

d. Unggul sarana prasarana 

Unggul sarana dan prasaran maksudnya ialah tersediannya sarana dan 

prasarana yang memadai serta pemanfaatannya dengan baik untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran. Tersediannya ruangan perpustakaan, ruang baca yang 

memadai, ruang diskusi, ruang multimedia, laboratorium sesuai kebutuhan, serta 

sarana prasarana lain yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran, seni dan 

olahraga. 

e. Unggul kemitraan 

Unggul kemitraan ialah Sekolah, masyarakat, komite Sekolah, maupun 

pemerintah memiliki visi dan semangat yang sama untuk membangun pendidikan 

bermutu di Sekolah. 
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f. Unggul dukungan dana 

Maksud dari unggul dukungan dana ialah tersediannya dana serta 

penggunaan yang relevan untuk kepentingan dukungan kegiatan dan tujuan kelas 

unggulan 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dismpulkan bahwasanya kelas 

unggulan memiliki karakteristik yang unggul di bidang potensi siswa, 

pendidikannya, program pembelajaran, sarana prasarana, kerjasama kemitraan dan 

dukungan dana. Selain itu juga untuk masuk ke kelas unggulan harus melalui 

seleksi yang ketat. 

5. Upaya mewujudkan kelas unggulan 

Pengembangan Sekolah/Madrasah unggulan perlu ditunjang dengan 

adanya kelas unggulan, yaitu sejumlah siswa yang berprestasi dikelompokkan ke 

kelas tertentu. Pengelompokkan ini dimaksudkan untuk membina siswa dalam 

mengembangkan kecerdasan, kemampuan, keterampilan dan potensi seoptimal 

mungkin sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terbaik. 

Dalam upaya mewujudkan kelas unggulan langkah yang harus dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan visi misi dan tujuan kelas unggulan 

Dalam penentuan visi kelas unggulan, ada dua lingkup visi yaitu 

visi makro dan mikro. Untuk visi mikro, pendidikan kelas unggulan adalah 

terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki sikap 

agamis, berkemampuan ilmiyah alamiah, terampil dan professional. 

Adapaun secara mikro adalah terwujudnya individu yang memiliki sikap 
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agamis, berkemampuan ilmiyah alamiyah, terampil dan professional sesuai 

dengan tatanan hidup. 

Sedangkan  misi kelas unggulan adalah menciptakan calon 

agamawan yang berilmu, menciptakan ilmuwan yang beragama, 

menciptakan calon tenaga terampil yang professional dan agamis. 

Berdasarkan visi misi diatas, secara umum tujuan kelas ungggulan 

merupakan suatu pandangan atau kyakinan bersama seluruh komponen 

madrasah akan masa depan yang diinginkan. Acuan umum dari kelas 

unggulan adalah tujuan pendidikan nasional yaitu menghasilkan manusia 

yang beriman kepada tuhan yang maha esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, 

beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani 

rohani, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, kesetiakawanan 

social, kesadaran akan sejumlah bangsa dan sikap menghargai pahlawan, 

serta berorientasi masa depan. Adapun secara khusus, kelas unggulan 

bertujuan untuk : memiliki keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang 

maha esa, memiliki keagungan akhlak dan keluhuran budi, wawasan iptek 

yang mendalam dan luas, motivasi dan komitmen yang tinggi untuk 

mencapai prestasi dan keunggulan, kepekaan social dan kepemimpinan 

dan disiplin tinggi ditunjang dengan kondisi fisik yang prima.
8
 

 

 

                                                             
8
 Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri, Madrasah Unggulan, Lembaga Pendidikan 

Alternative Era Kompetititf (Malang : UIN-Maliki Press, 2010). h. 40 
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b. Manajemen peserta didik 

Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik, 

mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus Sekolah/Madrasah dengan 

cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. 

Tujuannya adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar 

menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib dan 

teratur serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang 

ditetapkan. 

Ruang lingkup manajemen peserta didik mencakup pada 

perencanaan dan penerimaan peserta didik, orientasi peserta didik baru, 

mengatur kehadiran atau ketidakhadiran peserta didik di Sekolah, 

mengatur pengelompokkan dan evaluasi peserta didik, mengatur tingkat 

peserta didik, mutasi dan drop out, mengatur kode etik dan peningkatan 

didpilin peserta didik, mengatur layaanan peserta didik dan organisasi 

peserta didik. 

Dalam kriteria penerimaan peserta didik ada tiga macam yaitu 

pertama kriteria acuan patokan yaitu suatu kegiatan penerimaan peserta 

didik yang berdasarkan pada patokan-patokan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kedua adalah kriteria acuan norma yaitu suatu penerimaan 

calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan kelompok prestasi 

calon peserta didik yang mengikuti seleksi, dan yang ketiga adalah kriteria 

daya tampung yaitu suatu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan 
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atas daya tampung Sekolah atau berapa jumlah siswa yang baru akan 

diterima.
9
 

c. Strategi pengembangan layanan kepada siswa 

Dalam setiap kelas, prestasi belajar siswa dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu kelompok siswa berkemampuan cepat, kelompok anak 

didik berkemampuan normal dan kelompok siswa berkemampuan lamban 

(dibawah rata-rata). Kecendrungan pembelajaran selama ini adalah guru 

lebih banyak berkonsentrasi pada kelompok cepat saja, sehingga siswa 

kelompok lamban agak terabaiakan. Atau apabila guru lebih 

memperhatikan siswa lamban, siswa kelompok cepat akan terhambat 

kecepatan pelajarannya. Berdasarkan hal ini, maka Sekolah diupayakan 

memberikan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan 

siswa secara individu. 

d. Pengembangan pembelajaran. 

Agar materi agama tidak hanya bersifat kognitif, tetapi lebih 

mengarah pada pembentukan prilaku islami yang menjadi pribadi siswa, 

maka titik fokus dari pembelajaran agama akan mengarah pada praktik 

peribadatan dan kegiatan sosial keagamaan seperti sholat dhuha dan sholat 

jumat berjamaah, bakti sosial, manasik haji dan lain sebagainya. Selain itu 

juga perlunnya memasukkan materi agama pada setiap bidang studi yang 

memungkinkan untuk dilakukannya. Aspek yang lebih penting dari itu 

semua, strategi yang diterapkan adalah penciptaan iklim dan norma 

                                                             
9
 Baharuddin dan Moh Hakim, Manajemen Pendidikan Islam, Transformasi Menuju 

Sekolah Madrasah Unggulan (Malang: UIN-Maliki-Pres, 2010), h. 67 
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keagamaan baik di kelas maupun di Sekolah dan keluarga. Dengan iklim 

yang sehat semacam ini siswa akan dapat berperilaku islami secara 

spontan. 

e. Strategi pengembangan lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar harus dapat mendapatkan perhatian utama dari 

tenaga kependidikan, karena mempunyai peranan penting dalam 

mendukung keberhasilan pembelajaran. Salah satu unsur penting dalam 

menumbuhkembangkan potensi siswa adalah bagaimana menata 

lingkungan agar belajar benar-benar merupakan aktifitas yang 

menggairahkan, lingkungan belajar, bagaiamanpun penataannya haruslah 

dimaksudkan untuk siswa agar senang dalam proses pembelajaran. 

f. Manajemen sarana  dan prasarana 

Manajemen  saran dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana 

mengatur dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan secara efisien 

dan efektif dalam rangka pencapaian yang telah ditetapkan.
10

 Adanya 

kelas unggulan tentunya harus ditunjang dengan saraa dan prasarana yang 

menunjang pembelajaran. Sarana dan prasarana minimal yang harus 

dimiliki atau disediakan Sekolah adalah:
11

   

1) Gedung Sekolah/Madrasah yang representative. 

2) Laboratorium computer, bahasa, IPA, IPS 

3) Perpustakaan beserta koleksinya yang lengkap 

4) Bengkel untuk latihan keterampilan 

                                                             
10

 Ibid., h. 83 
11

 Agus  Maimun dan Agus Zaenul Fitri, op. cit., h. 65 
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5) Kantin Sekolah 

6) Koperasi anak didik 

7) Ruang UK’ 

8) Musholla atau Masjid 

9) Sanggar seni 

10) Ruang kantor untuk kepala, pendidik dan administrasi 

11) Kantor BK/BP  

g. Pengelolaan guru 

Dalam proses pembelajaran, guru memegang peranan kunci dalam 

rangka meningkatkan kualitas peserta didiknya. Oleh karena itu, ada 

beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan guru yang 

berkualitas guna mendorong terciptanya tujuan pendidikan yang 

diharapkan oleh Sekolah yang diantaranya sebagai berikut: 

1) Seleksi guru unggulan secara ketat 

Untuk mendapatkan guru yang berkualitas, Sekolah/Madrasah 

senantias melakukan penyeleksian yang ketat terhadap calon guru yang 

akan diterima diSekolah/Madrasah tersebut. Selain itu guru-guruyang 

direkrut juga harus sesuai dengankriteria yang diharapkan oleh Sekolah 

dan kompeten dibidang yang ditekuni serta mereka juga memiliki 

kelebihan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh lembaga saat itu pula. 

Persyaratan dan materi seleksi guru diantarnya harus lulus S-1, tes 

psikologi, tes akademik, tes agama, tes keahlian dan keguruan dan 

wawancara. Adapaun untuk urutan seleksi yang digunakan dengan seleksi 
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administrasi dan tes akademik, seleksi mikro teaching dan makro teaching. 

Hal ini dapat mengetahui bagaimana seberapa besar kompetensinya guru. 

Selanjutnya interview yang berguna untuk mengetahui sejauh mana 

komitmen guru dan sejauh mana wawasannya. 

2) Pengadaan dan mengikutsertakan guru dalam pendidikan dan 

pelatihan. 

Bentuk pendidikan yang bisa di berikan adalah memberikan 

kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi seperti program Magister (S2). Sedangkan bentuk pelatihan 

bagi guru dapat berupa kegiatan seminar, loka karya, penataran dan lain 

sebagainnya. Keguiatan tersebut dapat dilakukan pada masa libur Sekolah. 

Hal ini bertujuan dapat meningkatkan kompetensi guru, baik untuk 

pengembangan profesi, maupun kompetensi pengembangan akademik. 

3) Pemberian status dan jenjang karir. 

Sekolah/Madrasah harus senantiasa berupaya untuk memberikan 

satatus dan jenjang karir yang jelas terhadap para guru dan pegawainya. 

Secara tidak langsung dengan adanya kejelasan status dan jenjang karir 

yang diberikan Sekolah akan memotivasi kinerja guru. 

4) Pembinaan dan peningkatan kegiatan kelompok kerja guru. 

 Bentuk lain yang diupayakan Sekolah/Madrasah adalah melakukan 

pembinaan dan peningkatan kegiatan kelompok kerja guru (KKG). 

Dengan adanya kegiatan ini, maka Madrasah akan mendatangkan trainer 

dari luar untuk melatih para guru baik dalam bidang studi umum maupun 
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bidang studi agama. Selain itu juga mengadakan studi banding dengan 

lembaga-lembaga lain untuk belajar lebih jauh manajemen Sekolah-

Sekolah unggul.
12

 

h. Pengembangan kurikulum 

Suatu catatan penting adalah kurikulum Madrasah terdiri dari 

kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan 

dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan 

pendidikan yang bersangkutan. Dengan ketentuan tersebut, berarti 

kurikulum yang bersangkutan secara nasional adalah kurikulum minimal 

yang harus disampaikan kepada siswa. Sekolah/Madrasah sepenuhnya 

dapat mengembangkan, menjabarkan bahkan menambah kajian atau mata 

pelajaran sesuai dengan kebutuhan.
13

 

 

B. TEAM TEACHING SEBAGAI PROGRAM KELAS UNGGULAN 

Pendidikan saat ini sangat diutamakan dengan berbagai cara lebih maju, 

dan guru dituntut mempunyai berbagai cara agar siswa aktif dan kreatif. Cara lain 

menjadikan siswa belajar aktif dari awal dapat menggunakan berbagai strategi. 

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan 

dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan 
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guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan yang telah digariskan.
14

 

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar 

untuk memilih strategi kegiatan belajar yang akan digunakan sepanjang proses 

pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi 

dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang 

dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
15

 

Sering kita menemukan kelas yang hanya diajari seorang guru dengan 

jumlah siswa ± 45 orang. Maka guru jugalah yang bertanggung jawab atas 

keberhasilan dan kegagalan pelajaran dari tiap satu anak didiknya. Dalam hal ini, 

guru banyak memperhatikan anak-anak yang memiliki kemampuan dibawah 

standar atau pandai saja dapat dikatakan sebagai kesalahan, memperhatikan ke 

salah satu golongan siswa saja dapat menjadikan pemerataan pembelajaran kurang 

seimbang. Karena sejatinya tugas yang utama adalah memotivasi semua siswa 

serta menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Hingga terjadi 

interaksi belajar-mengajar yang dinamis dan seluruh siswa belajar dengan baik 

dan sungguh-sungguh. 

Fenomena tersebut dapat memberikan pemahaman kepada kita betapa 

pentingnya seorang guru dalam melakukan pembelajaran secara universal kepada 

seluruh siswa. Namun tentunya jika dalam sebuah kelas yang berisikan murid 
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 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007), h. 85 
15

 B. uno Hamzah dan Nurdin Mohammad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM, 
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dengan jumlah yang cukup banyak akan sedikit menyulitkan bagi guru 

memperhatikan perkembangan peserta didik secara keseluruhan.  

Berbeda hal nya penerapan pembelajaran yang dilakukan pada beberapa 

Sekolah/Madrasah unggulan, untuk mengantisipasi tidak meratanya pembelajaran 

kepada peserta didik, proses pembelajaran dalam kelas tidak dilakukan oleh 

seorang guru melainkan beberapa guru bekerja sama dalam mengajar. Usaha yang 

disebut terakhir ini dalam dunia pendidikan dikenal dengan sebutan “Team 

Teaching”.  

Team Teaching merupakan salah satu cara pembelajaran yang melibatkan 

dua orang guru atau lebih dalam proses pembelajaran siswa. Pembagian peran dan 

tanggung jawab secara jelas dan seimbang. Dengan Team Teaching diharapkan 

terjadi kerjasama yang saling melengkapi antara guru dalam mengelolah 

pembelajaran. 

Menurut Engkoswara Team-Teaching adalah suatu cara mengajar yang 

dilakukan oleh dua guru atau lebih dalam mengajar sejumlah siswa yang 

mempunyai perbedaan minat, kemampuan atau tingkat kelas.
16

 

Sedangkan menurut Yeni artiningsih Team Teaching merupakan strategi 

pembelajaran yang dilakukan oleh lebih dari satu orang guru dengan pembagian 

peran dan tanggung jawab masing-masing. Definisi ini sesuai dengan yang 

dijelaskan oleh Martiningsih bahwa metode pebelajaran Team Teaching adalah 
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 Engkoswara, Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 65 
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suatu metode mengajar dengan jumlah guru lebih dari satu orang, dan tiap-tiap 

guru mempunyai tugas masing-masing.
17

 

Sementara itu, pelaksanaan Team Teaching adalah untuk megefektifkan 

proses belajar dan mengajar. Hal ini didasarkan pada konsep anggapan bahwa jika 

proses pembelajaran dipandu oleh sebuah team, dan tidak hanya satu orang guru, 

maka pendampingan terhadap belajar anak menjadi lebih maksimal. Satu orang 

guru memberikan bimbingan teknis, sedangkan guru yang satunya lagi 

memberikan aspek yang lainnya. Selain itu, masing-masing guru dapat 

melengkapi kekurangan dan kemampuan masing-masing. 

Tujuan utama penerapan Team Teaching tidak lain adalah untuk 

peningkatan kualitas hasil proses pembelajaran. Dan untuk mencapai keberhasilan 

tersebut, harus ada pengembangan manajemen ataupun prosesnya. Team teaching 

terbagi dua, yaitu semi Team Teaching dan Team Teaching penuh. Menurut 

Soewalni S menjelaskan kedua jenis Team Teaching sebagai berikut :
18

 

1. Semi Team Teaching 

Ada tiga variasi dalam pelaksanaan semi Team Teaching, Pertama, 

sejumlah guru mengajar mata pelajaran yang sama dikelas yang berbeda, 

perencanaan materi dan metode yang digunakan juga telah disepakati bersama. 

Kedua, satu mata pelajaran disajikan oleh sejumlah guru secara bergantian 

dengan pembagian tugas, sedangkan materi dan evaluasi dilaukan oleh guru 

masing-masing. Ketiga, satu mata pelajaran disajkan oleh sejumlah guru 

dengan mendesain siswa secara kelompok. 
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2. Team Teaching Penuh 

Dalam Team teaching penuh ada beberapa variasi pelaksanaannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaannya dilakukan bersama. Seorang guru sebagai penyaji atau 

menyampaikan informasi, dan seorang guru lagi membimbing diskusi 

kelompok atau membimbing latihan individual. 

b. Anggota tim secara bergantian menyajikan topik atau materi. Diskusi atau 

tanya jawab bimbingan secara bersama, dan saling melengkapi jawaban 

dari anggota tim. 

c. Seorang guru (senior) manyajikan langkah-langkah dalam latihan, 

observasi, praktik, dan informasi seperlunya. Kelas dibagi dalam 

kelompok. Setiap kelompok dipandu oleh seorang guru (tutor, fasilitator, 

atau mediator). Di akhir pembelajaran, masing-masing kelompok 

menyajikan laporan (lisan atau tertulis), serta ditanggapi dan dirangkum 

bersama. 

Dari beberapa model variasi Team Teaching yang telah di kemukakan 

Soewalni S tersebut, kita dapat menyimpulkan suatu pandangan bahwa peran 

guru dan keprofisionalan guru dalam mengambil peran sangat dibutuhkan.   

 

C. POTENSI SISWA DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA 

1. Potensi Siswa 

a. Fitrah Sebagai Potensi Dasar 

Belasan abad yang silam, islam telah hadir dengan memberikan 

konsep “fitrah nya”, namun sampai sekarang menjadi catatan apakah 
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makna fitrah itu? Para ahli dalam kalangan islam mencoba 

memformulasikan makna fitrah dan tiap formulasi yang dihasilkan melalui 

kajian dan argumentasi yang kuat. 

  Al-Raghib al-Asfahani ketika menjelaskan makna fitrah dari segi 

bahasa, dia mengungkapkan kalimat fathara Allah al-Khalaq, yang 

maksudnya Allah mewujudkan sesuatu dan menciptakannya 

bentuk/keadaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan.
19

 

Adapun fitrah yang disebutkan dalam QS Ar-Rum/30:30 berbunyi: 

                             

                   

 

“ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) 

tetaplah atas fitrah allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu”.
20

 

 

Manusia adalah makhluk yang sangat istimewa yang diberikan 

berbagai macam kemampuan serta potensi yang dibawah sejak lahir dan 

terus berkembang seiring berjalannya waktu melalui pengalaman belajar 

dan proses interaksi dalam kehidupan dimana manusia juga belajar pada 

setiap pengalaman yang telah dilaluinya. 

Terdapat beberapa teori terhadap perkembangan intelektual dalam 

dunia pendidikan bagi seorang manusia dalam hal ini siswa yaitu teori 

nativisme, empirisme dan konvergensi. 
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 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 16 
20

 Al-Qur`an dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama, 1992) Ar-Rum: 30, h. 646 
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1) Aliran Nativisme 

Nativisme berasal dari kata native artinya asli atau asal.
21

 Aliran ini 

hampir senada dengan Naturalisme. Nativisme berpendapat bahwa sejak 

lahir anak telah memiliki/membawa sifat-sifat dasar tertentu, yang bersifat 

pembawaan atau keturunan. Sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang 

bersifat keturunan (herediter) inilah yang menentukan pertumbuhan dan 

perkembangan anak sepenuhnya. Sedangkan pendidikan dan lingkungan 

boleh dikatakan tidak berarti, kecuali hanya sebagai wadah dan 

memberikan rangsangan saja.
22

 Dalam ilmu pendidiakan, pandangan 

tersebut dikenal dengan pesimisme pendagogis. Tokoh utama aliran ini 

adalah Schopenhauer. 

2) Aliran Empirisme 

Tokoh utama aliran ini adalah Jhon Locke. Ia berpendapat bahwa 

perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan 

oleh lingkungannya atau oleh pendiidkan dan pengalaman yang 

diterimanya sejak kecil. Manusia-manuisa dapat dididik apa saja (ke arah 

yang baik dan ke arah yang buruk) menurut kehendak lingkungan atau 

pendidikan. Dalam hal ini alamlah yang membentuknya. Dalam 

pendidikan, pendapat kaum empirisme ini terkenal dengan nama 

optimisme pendagogis.
23
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3) Aliran Konvergensi 

Aliran ini dimunculkan oleh ahli ilmu jiwa bangsa Jerman, William 

Stern. Ia mengatakan bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya 

menentukan perkembangan manusia.
24

 

Dengan adanya pendapat ini, dapat dikatakan bahwa persoalan 

tentang pembawaan dan lingkungan itu sudah selesai. Dalam hukum 

konvergensi ini, masih terdapat dua aliran, yaitu aliran yang lebih 

menekankan pada pengaruh pembawaan daripada pengaruh lingkungan 

dan yang sebaliknya, lebih menekankan  lingkungan atau pendidikan. 

Sementara itu, banyak yang belum puas atas jawaban dari aliran 

konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu 

ditentukan dari dua faktor yaitu pembawaan dan lingkungan. 

Bakat dan kecerdasan merupakan dua hal yang berbeda, namun 

saling terkait. Bakat adalah kemampuan yang merupakan sesuatu yang 

melekat (inherent) dalam diri seseorang. Bakat didik dibawa sejak lahir 

dan terkait dengan struktur otaknya. Biasanya kemampuan itu dikaitkan 

dengan intelegensi atau kecerdasan, dimana kecerdasan atau intelegensi 

(intelligence quotient) merupakan modal awal untuk bakat tertentu.
25

 

Potensi bawaan peserta didik sampai menjadi bakat berkaitan dengan 

kecerdasan intelektual (IQ) peserta didik. Peserta didik yang berbakat adalah 

peserta didik yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai 
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kemampuan-kemampuan yang unggul. Kemampuan-kemampuan tersebut 

meliputi: 

a) Kemampuan intelektual umum (kecerdasan atau intelegensi). 

b) Kemampuan akademik khusus. 

c) Kemampuan berpikir kreatif-produktif. 

d) Kemampuan memimpin. 

e) Kemampuan dalam salah satu bidang seni. 

f) Kemampuan psikomotorik (seperti dalam olahraga).
26

 

Selain itu, masih ada faktor lain yang juga turut menentukan 

perkembangan potensi peserta didik menjadi bakat, yakni kecerdasan emosi 

(emotional quotient). Peserta didik yang control emosinya bagus akan lebih 

baik dalam mengembangkan bakat yang ia miliki. Gardner mengajukan 

delapan kecerdasan yang berbeda. Berikut daftar delapan jenis kecerdasan, 

jenis pekerjaan dan kegiatan yang cocok dengan kecerdasan itu:
27

 

a) Linguistuk : Reporter Koran, politisi, penulis. 

b) Matematis-logis : Fisikawan, neurology, insinyur. 

c) Spasialis : Pelukis, dekorator interior, pemain tenis. 

d) Kinestik-tubuh : Penari balet, pemain golf, joki, 

e) Musical : Penulis lagu, penyanyi, pemain piano. 

f) Interpersonal : Hakim, Wiraniaga, guru. 

g) Intrapersonal : Biarawan/biarawati, psikiater, penyair. 

h) Naturalis : Ahli Botani, ahli zoology, penjaga hutan. 

                                                             
26

 Ibid., h. 8 
27

 Eline B. Jhonson, CTL Contextual Teaching & Learning, (Bandung: Kaifa, 2010) h. 

251-252 



34 
 

 
 

2. Strategi Pengembangan potensi siswa 

a) Mempengaruhi kemampuan intelektual siswa 

Sebagai seorang pengajar, salah satu tugas serta kewajiban yang 

harus dipenuhi adalah membantu mempengaruhi kemampuan 

intelektual siswa agar dapat berfungsi secara optimal dan mencoba 

melengkapi program pengajaran yang ditujukan bagi mereka yang 

lamban dalam menjalani proses belajar.  

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan 

intelektual seseorang, meliputi aspek-aspek fisik, emosional, latar 

belakang sosial, ekonomi, keturunan dan lingkungan. Dalam upaya 

mengembangkan potensi siswa, maka perlu adanya upaya oleh guru 

dalam membantu mengurangi hambatan-hambatan kemampuan 

intelektual tersebut diantaranya:
28

 

1) Hendaknya pengajar turut memperhatikan kondisi kesehatan 

fisik siswa. 

2) Membantu pengembangan sifat-sifat positif pada diri siswa 

seperti rasa percaya diri, perasaan diri dihargai. Dengan 

menaruh respek terhadap pertanyaan serta gagasan-gagasan 

yang diajukan oleh siswa, guru membantu meningkatkan 

keyakinan diri siswa serta perasaan bahwa dirinya dihargai. 

Usaha-usaha khusus juga dilakukan agar perasaan-perasaan 

cemas, rendah diri, tenang, konflik atau salah, dapat dihindari 
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misalnya hindari kecendrungan guru untuk membanding-

bandingkan siswa yang dapat menyinggung perasaan. 

3) Memperbaiki kondisi motivasi siswa. Melalui pemberian 

insentif atas keberhasilan yang diraih siswa (dapat berupa pujian 

atau sangka yang baik), guru membantu meningkatkan motivasi 

siswa sehingga siswa terdorong untuk berusaha mencapai tujuan 

pengajaran lebih lanjut. 

4) Menciptakan kesempatan belajar yang lebih baik bagi siswa. 

Melalui pemberian kesempatan melaksanakan tugas-tugas yang 

relevan, misalnya didalam kelompok diskusi, di depan kelas, 

pembuatan karya tulis, penyajian material perpustakaan yang 

lebih baik bagi siswa untuk belajar. 

5) Memberikan rangsangan belajar sebanyak mungkin. Misalnya 

melalui penyajian sejumlah masalah yang bervariasi, pengajuan 

pertanyaan-pertanyaan yang merangsang suatu pemikiran. 

b) Strategi yang diterapkan guru dalam mendesain pembelajaran  

Agar bisa mendorong pengembangan potensi yang terdapat pada 

siswa, dan menghasilkan lulusan yang unggul, disamping tersedianya sarana 

dan fasilitas pendidikan serta kondisi pada kegiatan belajar sebagaiamana 

yang telah dijelaskan sebelumnya , ada beberapa hal atau strategi yang perlu 

dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan pengajaran sebagai upaya 

meningkatkan potensi siswa. 
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a. Menggunakan pendekatan atau metode mengajar yang bervariasi: antara 

yang bersifat klasik, kelompok, individu, antara guru yang aktif dengan 

siswa aktif, antara kegiatan di kelas dengan di luar kelas. 

b. Mengaktifkan siswa dengan pembelajaran yang mendorong 

pengembangan keterampilan berpikir tahap tinggi seperti melakukan 

pengamatan, percobaan, pelaporan, pengklasifikasian, pemberian label, 

pengurutan, penginterprestasian, prediksi, analisis, sintesis, berpikir 

konvergen, divergen, pemecahan masalah, dln. 

c. Mengembangkan dan menggunakan variasi media mengajar: gambar, 

poster, peta, bagan, table, grafik, model, rekaman audio-video, slide, 

film, program computer, buku, modul, jurnal, majalah, surat kabar, dln. 

d. Menyeimbangkan kegiatan pengajaran antara berbagai domain: kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

e. Menyeimbangkan pelaksanaan berbagai fungsi guru sebagai: pengajar, 

pelatih, pembimbing, pendorong, fasilitator, pengawas, penilai, dan 

pengelolah pelajaran. 

f. Melakukan variasi kegiatan evaluasi: formatif, sumatif, dengan 

menggunakan tekhnik yang bervariasi pula, seperti tes: tertulis (objektif 

dan uraian), perbuatan (observasi), lisan, penilaian hasil karya dan lain 

sebagainya. 
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D. Standar Keberhasilan Pembelajaran 

1. Pengertian Keberhasilan Pembelajaran 

Keberhasilan secara etimologi yaitu berasal dari kata hasil yang artinya 

sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha. Keberhasilan dalam 

kamus besar Bahasa Indonesia adalah perihal (keadaan) berhasil. Keberhasilan 

juga berarti memperoleh penghargaan, kepemimpinan. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua 

aspek, yaitu: belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar 

berorientasi pada apa yang harus dilakakukan oleh guru sebagai pemberi 

pelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu 

kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta antara siswa 

dengan siswa disaat pembelajaran sedang berlangsung. 

Keberhasilan pembelajaran, mengandung makna ketuntasan dalam belajar 

dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya belajar tuntas adalah 

tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap atau nilai 

yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Fungsi ketuntasan 

belajar adalah memastikan semua peserta didik menguasai kompetensi yang 

diharapkan dalam suatu materi ajar sebelum pindah pada materi ajar selanjutnya. 

Patokan ketuntasan belajar mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan ketuntasan dalam 

pembelajaran berkaitan dengan standar pelaksanaannya yang melibatkan 

komponen guru dan siswa. Disamping dari ketuntasan proses belajar dan 

mengajar, keberhasilan pembelajaran juga dapat dilihat dari hasil belajar siswa. 
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Hasil belajar siswa adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa 

sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Menurut Hammalik 

(2003) hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian dan sikap-sikap serta apersepsi dan abilitas.
29

 Dari pernyataan tersebut 

dapat kita mengambil suatu pengertian sederhana bahwa pengertian hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar 

mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Tolak Ukur Keberhasilan Pembelajaran 

Yang menjadi suatu petunjuk terhadap proses belajar mengajar dianggap 

berhasil adalah hal-hal berikut: 

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun secara kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/intruksional 

khusus (TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara individual 

maupun kelompok. 

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut 

dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang 

lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian 

sebagai berikut : 

a. Tes Formatif 

Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok 

bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya 
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serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan 

untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu 

tertentu. 

b. Tes Subsmatif 

Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah 

diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

gambaran tentang daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi 

belajar siswa. Hasil tes submatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki 

proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor. 

c. Tes Sumatif 

Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan 

pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau 

dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat atau 

taraf keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode belajar tertentu. Hasil 

dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun 

peringkat (rangking) atau sebagai ukuran mutu Sekolah. 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah 

yang dihadapi adalah sampai ditingkat mana prestasi (hasil) belajar yang telah 

dicapai. Sehubungan dengan inilah keberhasilan proses mengajar itu dibagi atas 

beberapa tingkatan atau taraf. Tingkat keberhasilan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Istimewa/masksimal: Apabila seluruh bahan pelajaran yang 

diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa. 
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b. Baik sekali/optimal: Apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan 

pelajaran yang telah diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

c. Baik/minimal: Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 

60% dikuasai oleh siswa. 

d. Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajrkan kurang dari 60% 

dikuasai oleh siswa. 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembelajaran 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

beberapa diantaranya adalah ketepatan dan kesesuaian terhadap penggunaan 

strategi, model dan metode pembelajaran, serta menghadirkan kelas yang kondusif 

pada proses pembelajaran. 

a. Penerapan Strategi Pembelajaran yang tepat 

Strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelolah kegiatan, 

dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi 

pelajaran, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, secara 

efektif dan effisien.
30

 

Komponen oprasional strategi pembelajaran tersebut berupa urutan 

kegiatan yang juga meliputi terhadap model, metode, media pembelajaran dan 

waktu. Strategi akan berguna dalam mengajarkan suatu topik apakah materi 

pelajaran tersebut disajikan kepada siswa baik secara perorangan maupun secara 

berkelompok, ataukah bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran apakah 
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guru secara perorangan atau dalam bentuk team guna mengelola kelas agar dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. 

b. Penerapan Model Pembelajaran yang tepat 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, computer, kurikulum dan 

lain-lain
31

. 

1) Model Pembelajaran Ekspositori 

Stretegi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari 

seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat 

menguasai materi secara optimal.
32

 

Roy killen (1998) dalam Wina Sanjaya menanamkan strategi 

pembelajaran ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung 

(direct instruction).
33

 Pada model pembelajaran langsung terdapat 

beberapa fase yang sangat penting yaitu guru hendaklah mengawali 

pelajaran dengan penjelasan tentang tujuan dan latar belakang 

pembelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk menerima penjelasan 

guru. 
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Pembelajaran langsung ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode ceramah, demonstrasi bahkan kerja kelompok. Namun yang lebih 

dominan dilakukan oleh seorang guru ialah menyampaikan pelajaran yang 

di transformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Penyususnan waktu 

yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran harus seefisien 

mungkin. Sehingga guru dapat merancang dengan tepat waktu yang 

digunakan 

Dalam pembelajaran langsung ini berhasil dan tidak nya tergantung 

dari bagaimana kemampuan dan keseriusan siswa dalam mengamati 

terhadap penyampaian pelajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh nya itu, 

pada tahap persiapan, seorang guru menciptakan kondisi yang kondusif  

bagi siswa, dengan melakukan apersepsi, penyampaian tujuan 

pembelajaran, menggunakan beberapa teknik dalam penerapan metode, 

serta memberikan motivasi kepada siswa, agar siswa semangat dan merasa 

nyaman dan telah siap untuk menerima materi pelajaran  

Menurut bandura (1986) dalam Trianto ada empat elemen penting 

yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran melalui pengamatan. 

Keempat elemen itu adalah perhatian (atensi), mengulang (retensi), 

mengolah (produksi) dan motivasi.
34

 

      2)  Model Pembelajaran kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pengajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki 
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tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, 

setiap anggota saling bekerjasama dan membantu untuk memahami suatu 

bahan pembelajaran.
35

 

Model pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan model 

pembelajaran langsung. Disamping model pembelajaran koperatif 

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar akademik, model 

pembelajaran kooperatif juga efektif juga untuk mengembangkan 

keterampilan sosial, dikarenakan siswa dituntut untuk bisa saling 

berinteraksi dalam kelompok dan sangat membutuhkan kerjasama antar 

satu siswa dengan siswa yang lainnya, baik dalam menyelesaikan tugas 

maupun menyelesaikan masalah. 

Disamping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil 

belajar, pembelajaran kooperatif dapat memberikan keuntungan baik pada 

siswa kelompok bawah, atas kerja bersama dalam menyelesaikan tugas. 

Siswa kelompok atas akan menjadi tutor bagi siswa kelompok bawah, jadi 

memperoleh bantuan khusus dari teman sebaya, yang memiliki orientasi 

dan bahasa yang sama. Dalam proses tutorial ini, siswa kelompok atas 

akan meningkat kemampuannya karena memberi pelayanan sebagai tutor 

dalam membantu teman dan kelompok yang lain. 

Dalam pembelajaran kooperatif berhasil tidaknya suatu 

pembelajaran sangat bergantung bagaimana pembelajaran kelompok itu 
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berlangsung. Jika kerjasama antar kelompok berlangsung dengan baik, 

maka pembelajaran pun akan memperoleh hasil yang baik pula.
36

 

Salah satu tujuan penting dari pembelajaran kooperatif adalah 

untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. 

Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki di masyarakat, dimana 

banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi 

yang saling bergantung satu sama lain dan dimana masyarakat secara 

budaya semakin beragam. Sementara itu banyak anak muda yang masih 

kurang dalam keterampila social. Situasi ini dibuktikan dengan begitu 

sering terjadinya pertikaian kecil diantara individu dapat mengakibatkan 

tindak kekerasan. 

Pembelajaran kooperatif ini tidak sebatas mempelajari materi 

semata. Namun siswa juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan 

khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif ini 

berfungsi untuk melancaran hunbungan, kerja, tugas. Peranan hubungan 

kerja dapat dapat dibangun dengan mengembangkan komunikasi antar 

anggota kelompok, sedangkan peranan tugas dapat dilakukan dengan 

membagi tugas antar anggota kelompok selama kagiatan. 

3) Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, 

Menyenangkan/Menarik (PAILKEM) 

Guru adalah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas berat dan 

mempunyai tanggung jawab yang besar yang berkaitan dengan proses 
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pendidikan generasi bangsa ini menuju gerbang keberhasilan dalam 

melepaskan diri dari belenggu kebodohan. Memang berat tugas yang harus 

diemban oleh guru sehingga menuntut profesionalitas tinggi dalam 

pembelajaran. 

Melalui kompetensi profesionalnya, guru dituntut mampu 

mewujudkan proses pembelajaran inovatif dan kreatif dalam kelas 

sehingga proses belajar mengajar dapat bermanfaat maksimal serta dengan 

mudah tersampaikan. Selain strategi Team Teaching dan model 

pembelajaran kooperatif, salah satu ciri khas pembelajaran yang dapat kita 

saksikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummushabri Kendari ialah 

pembelajaran PAILKEM (aktif, inovatif, lingkungan, kreatif, efektif, 

Menyenangkan/Menarik). 

PAILKEM adalah Proses pembelajaran yang dirancang agar 

mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun 

tetap menyenangkan. Berlangsungnya proses pembelajaran aktif, inovatif, 

lingkungan, kreatif dan menyenangkan tidak terlepas dengan lingkungan 

sekitar. Sesungguhnya pembelajaran tidak hanya terbatas pada empat 

dinding kelas. Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan menghapus 

kejenuhan dan menciptakan peserta didik yang cinta lingkungan. 

Pembelajaran yang aktif bisa dibangun oleh seorang guru yang 

gembira, tekun dan setia pada tugasnya, bertanggung jawab, motivator 

yang bijak, berpikir positif, terbuka pada ide baru dan saran dari siswa atau 

orang tua/masyarakat, tiap hari energinya untuk siswa supaya belajar 
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kreatif, selalu membimbing, seorang pendengar yang baik, memahami 

kebutuhan siswa secara individual, dan mengikuti perkembangan 

pengetahuan.
37

 

Sedangkan dalam pembelajaran inovatif, guru menjadikan suasana 

kelas menjadi “leraning is fun” yang merupakan kunci yang diterapkan 

dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa telah menanamkan hal ini 

dipikirannya, tidak akan ada lagi siswa yang pasif di dalam kelas, perasaan 

tertekan dengan tenggang waktu tugas, kemungkinan kegagalan, 

keterbatasan pilihan dan tentu saja rasa bosan. 

Membuat atau membangun metode pembelajaran inovatif sendiri 

bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya mengakomodir setiap 

karakteristik dari siswa
38

. Artinya mengukur daya kemampuan serap ilmu 

masing-masing siswa. Contohnya saja sebagian siswa ada yang menyerap 

ilmu dengan menggunakan visual atau mengandalkan kemampuan 

penglihatan, auditor atau kemampuan mendengar dan kinestik. 

Pembelajaran kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan, 

mengimajinasikan, melakukan inovasi, dan melakukan hal-hal artistik 

lainnya.
39

 Prsoses kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan 

belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan 

siswa. 
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Sedangkan pembelajaran Menyenangkan adalah suasana belajar-

mengajar yang tidak membosankan sehingga siswa memusatkan 

perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu tercurah secara 

konferhensif. 

Pembelajaran PAILKEM ini sangat sesuai dengan tuntunan dalam 

PP NO 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pada pasal 19 

(1): 

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik.”
40

 

 

Mengapa pemerintah memberikan konsep pembelajaran yang 

tertuang dalam PP No 19 Tahun 2005 tersebut, dikarenakan betapa 

pentingnya keaktifan anak dalam belajar, siswa diharapkan aktif dalam 

upaya untuk menambah pengetahuan bagi dirinya, tidak sama halnya 

dengan model pembelajaran konvensional cenderung menjadikan guru 

sebagai actor sedangkan siswa hanya berada ditempat duduknya masing-

masing memperhatikan. Secara tidak langsung ini menggambarkan bahwa 

keaktifan guru lebih dominan daripada keaktifan siswa itu sendiri. 

Pembelajaran konvensional tersebut tentu tidak memberikan 

tantangan kepada siswa untuk berani melakukan atau mengekspresikan 

segala aspek yang ada dalam pembelajaran. Beda halnya dalam 

pembelajaran PAILKEM, Pada model pembelajaran PAILKEM inilah guru 
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dan siswa sama-sama aktif dan kreatif, guru menarik minat peserta didik 

dan menyenangkan, sehingga penguasan materi lebih optimal. 

4)  Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Ciri-ciri utama pembelajaran berdasarkan masalah meliputi suatu 

pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar 

disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya dan 

peragaan. 

Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu 

guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pembelajaran 

berdasarkan masalah bertujuan untuk:
41

 

a) Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan 

keterampilan pemecahan masalah 

b) Belajar peranan orang dewasa yang autentik 

c) Menjadi pelajar yang mandiri 

c.  Penerapan metode Pembelajaran yang bervariatif 

Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan 

pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, 

baik secara individual atau secara kelompok.
42

 

Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang dirumuskan, seorang guru 

harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat 

berbagai metode maka seorang guru akan lebih mudah menerapkan metode yang 
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paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar sangat 

bergantung pada tujuan pembelajaran. 

Ditinjau dari segi penerapannya, metode-metode ada yang tepat digunakan 

oleh siswa dengan jumlah yang besar dan ada yang tepat digunakan untuk siswa 

pada jumlah kecil. Sehingga kondisi kelas juga menjadi acuan dalam memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran yang relevan. 

Dalam proses pembelajaran kelas unggulan, para guru tenaga pendidik 

dalam pembeljaran dengan strategi team teaching menggunakan berbagai metode 

yang digunakan diantara nya: 

1) Metode Ceramah  

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan guru dalam 

penyampaian bahan pelajaran di dalam kelas secara lisan. Interaksi guru 

dan siswa banyak menggunakan bahasa lisan. Dalam metode ceramah ini 

yang mempunyai peran utama adalah guru.
43

 

Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering 

digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh 

beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari 

guru maupun siswa. Guru bisasanya belum merasa puas manakala dalam 

proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian 

juga dengan siswa, mereka akan belajar manakala ada guru yang 

memberikan materi pelajaran melalui ceramah.  
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Sehingga ada guru yang berceramah berarti ada proses belajar dan 

tidak ada guru yang ceramah berarti tidak ada nelajar. Metode ceramah 

merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi 

pembelajaran ekspositori. Terdapat kelebihan dan penerapan metode 

ceramah ini diantaranya ialah murah dan mudah untuk dilakukan. Murah 

dalam hal ini dimaksudkan proses ceramah tidak memelukan peralatan-

peralatan yang lengkap, berbeda dengan metode yang lain seperti 

demonstrasi atau peragaan. Sedangkan mudah, memang ceramah hanya 

mengandalkan suara guru, dengan demikian tidak terlalu memerlukan 

persiapan yang rumit.
44

 

2) Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara 

mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, urutan, dan aturan 

melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui 

pengunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau 

materi yang sedang disajikan (Muhibbin syah, 2000).
45

 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode 

pembelajaran demonstrasi ini pada peserta didik dalam pembelajaran kepada 

siswa adalah: 

a) Perhatian siswa lebih dapat dipusatkan. 
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b) Proses belajar siswa lebih terarah pada mata pelajaran yang sedang 

dipelajari. 

c) Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat 

dalam diri siswa. 

Adapun kelebihan daripada menggunakan metode demonstrasi ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses 

atau kerja suatu benda. 

b) Memudahkan berbagai jenis penjelasan. 

c) Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki 

melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan obyek 

sebenarnya. 

Namun demikian, meskipun metode demonstrasi adalah metode yang 

memiliki kelebihan dan beberapa manfaat terdapat jiga beberapa kelemahan 

yang dalam penggunaannya yaitu : 

a) Anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan 

dipertunjukkan. 

b) Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. 

c) Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang 

menguasai apa yang didemonstrasikannya (Syamsul Bahri Djamarah, 

2000).
46
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3) Metode sosiodarama 

Metode Sosiodrama dan Role playing dapat dikatakan sama artinya, 

dan dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodarama pada dasarnya 

mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial.
47

 

Tujuan yang diharapkan dengan penggunaan metode sosiodrama 

antara lain adalah: 

a) Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain 

b) Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. 

c) Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam kelompok 

secara sepontan 

d) Merangsang kelas berpikir dan memecahkan masalah. 

Metode sosiodrama ini adalah salah satu metode yang sangat 

menyenangkan bagi peserta didik dalam pembelajaran. Kreatifitas siswa 

akan teruji disaat mereka bermain peran susai dengan pembahasan yang 

sedang berlangsung dalam materi pelajaran mereka. Metode ini sangat 

efektif untuk meningkatkan perkembangan potensi siswa dalam aspek 

keterampilan atau psikomotorik. 

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran 

akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya 

karena penggunaan metode menurut kehendak guru dan mengabaikan 

kebutuhan siswa, fasilitas, sertasituasi kelas. 
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Guru yang selalu senang menggunakan metode ceramah sementara 

tujuan pengajarannya adalah agar anak didik dapat memperagakan shalat, 

adalah kegiatan belajar mengajar yang kurang kondusif. Seharusnya 

penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran, 

bukannya tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode. Karena 

itu, efektivitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara 

metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan 

dalam satuan pelajaran. 

4) Metode diskusi 

perlu di pahami terlebih awal bahwa istilah diskusi dalam metode 

pembelajaran berbeda dengan istilah debat. Pengertian umum diskusi 

adalah membicarakan suatu masalah oleh para peserta diskusi dengan 

tujuan menemukan pemecahan yang paling baik berdasarkan berbagai 

masukan. Sebaliknya, debat adalah pembicaraan tentang suatu masalah 

dengan tujuan untuk memenangkan atau mempertahankan pendapat yang 

dimiliki oleh peserta debat.  

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian informasi dalam proses 

belajar mengajar dimana pserta dihadapkan pada suatu masalah yang 

berupa pertanyaan atau yang bersifat problematis untuk dibahas dan 

dipecahkan secara bersama.
48

 

Metode diskusi ini juga sangat baik dan tepat digunakan guna 

menjadikan siswa aktif dan berpikir secara kritis dalam menemukan dan 
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memecahkan masalah pada materi pelajaran. Dengan adanya masalah yang 

hendak didiskusikan oleh siswa, maka siswa tentunya akan memiliki 

keinginan mengeluarkan pendapatnya sendiri dan juga membiasakan diri 

berani tampil berbicara. Sebab pada penggunaan metode ini, guru 

mendorong siswa mengajukan pertanyaan sehingga membantu siswa 

membentuk dan mengekspresikan pikiran dan pendapat secara bebas. 

5) Metode The Power Of two 

Salah satu hal menandai profesionalisme guru adalah komitmennya 

untuk selalu memperbaharui dan meningkatkan kemampuannya dalam 

suatu proses bertindak dan berefleksi dalam kegiatan belajar mengajar. 

Metode pembelajaran The Power Of Two ini dirancang untuk menghindari 

pembelajaran yang berpuat pada guru sebab metode ini merupakan bagian 

dari active learning (pembelajaran aktif) yang merupakan salah satu cara 

terbaik untuk meningkatkan belajar lebih aktif dengan pemberian tugas 

belajar yang dilakukan dalam kelompok kecil siswa. 

Dukungan sesama siswa dan keberagaman pendapat, pengetahuan 

serta keterampilan mereka, akan membantu menjadikan belajar sebagai 

berharga dari dinamika kelas. Aktivitas pembelajaran dengan kekuatan dua 

orang, digunakan untuk meningkatkan pembelajaran, dan menegaskan 

manfaat dari sinergi, yakni bahwa dua kepala lebih baik dari pada satu 

kepala. Dengan belajar secara bersama yang terdiri dari gabungan dua 

kepala, siswa akan saling membimbing satu sama lain, memiliki tanggung 
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jawab perorangan, dan terdapat kesepakatan untuk aktif dan saling 

interaktif. 

Dalam pelaksanaan The Power Of Two ada beberapa tujuan yang 

dicapai diantaranya adalah:
49

 

a) Membiasakan belajar aktif secara individu dan kelompok (belajar 

bersama hasilnya lebih berkesan) 

b) Untuk meningkatkan belajar kolaboratif. 

c) Agar peserta didik memiliki keterampilan memcahkan masalah terkait 

dengan materi pokok. 

d) Meminimalkan kegagalan. 

e) Meminimalkan kesenjangan antara siswa yang satu dengan siswa yang 

lain. 

Pengaplikasian seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar dalam 

hal ini penggunaan strategi, model dan metode pembelajaran jika  

dilakukan dalam kelas yang kondusif akan lebih baik dalam. Maka perlu 

terlebih dahulu menyajikan kelas kondusif bagi peserta didik demi 

tercapainya hasil belajar yang memuaskan. 

d.  Kelas Kondusif 

Pada proses pembelajaran, pengelolaan kelas juga hal yang cukup urgen 

guna menjadikan siswa lebih fokus dan lebih aktif dalam pembelajaran. Penataan 

ruang kelas merupakan salah satu unsur dari pengorganisasian kelas secara 
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keseluruhan yang memerlukan perhatian dan perencanan yang serius. Ini 

disebabkan karena aktivitas dan mobilitas belajar sangat tinggi. Murid dituntut 

untuk dapat aktif belajar secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas, mengambil dan 

mengembalikan bahan ajar, menyimpan alat-alat, dan melakukan pengamatan 

baik secara individual maupun kelompok. 

Untuk itu, maka murid-murid harus akrab dengan ruang kelasnya. Mereka 

harus seperti merasa berada pada rumah sendiri, semua proses belajar mengajar 

belajar dapat berjalan dengan lancar karena murid sudah mengenal ruang 

kelasnya, dan fasilitas yang ada diruang kelas seperti dirumah sendiri. Maka 

dalam kelas hendaknya didesain semenarik mungkin, menjadi tempat yang 

nyaman untuk menimbah ilmu dan segala arah mata memandang terdapat pusat 

informasi yang akan menambah pengetahuan melalui pengamatan. 

Kelas kondusif juga merupakan kelas yang menggunakan media 

pembelajaran dalam menyampaikan materi yang relevan. Misalkan menggunakan 

radio pada pembelajaran, penggunaan in focus atau proyektor guna 

mempermudah guru dalam menyampaikan isi pembalajaran demi tercapainnya 

tujuan pembelajaran yang hendak di capai. 

Ruang kelas yang tertata sangat rapi dan menyenangkan akan menjadikan 

siswa merasa betah dalam menuntut ilmu. Terdapat banyak gambaran, poster-

poster yang bermanfaat bagi siswa, media pembelajaran yang memadai, 

penerangan yang mencukupi, serta kebersihan dan kerapian sangat terjaga. 

Sehingga siswa merasa lebih senang berada dalam kelas melainkan diluar kelas. 

Hal ini menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi guru apabila siswa telah memilih 
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lebih lama berada dalam kelas, sehingga pemberian motivasi, pengawasan, dapat 

dilakukan secara langsung dengan waktu yang relatif lama. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan kelas yang kurang kondusif dan 

menarik tentu akan memberikan efek kepada siswa. Ketidak bebasan siswa ber 

ekspresi, keadaan kelas yang kurang bersih dan rapi sangat berpotensi menjadikan 

siswa kehilangan semangat belajar.  

4.  Sistem Penilaian 

Pada kurikulum 2013 proses penilaian pembelajaran menggunakan 

pendekatan otentik. Penilaian otentik ialah penilaian secara utuh, meliputi 

kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar. Keterpaduan penilaian ketiga 

komponen tesrsebut akan menggamabrkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar 

peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
50

 

Pengamatan dilakukan sepanjang hari dimulai sejak siswa masuk kedalam 

kelas hingga berada diluar kelas. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan 

hanya oleh seorang guru, melainkan orang tua atau wali siswa juga memiliki tugas 

dan kordinasi serta kerjasama yang baik dalam mengukur tingkat keberhasilan 

anak. Para guru dan orang tua dihubungkan dengan aplikasi yang dapat 

memberikan gambaran terhadap pengembangan tiap anak mereka. Aplikasi ini 

memudahkan bagi orang tua untuk mengetahui keadaan siswa. 

Sesuai dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai, maka pengujian atau 

penilain harus mencakup: 
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a. Proses belajar, yaitu seluruh pengalaman belajar yang dilakukan oleh 

siswa. 

b. Hasil belajar, yaitu seluruh ketercapaian setiap kemampuan dasar, 

baik kognitif, afektif maupun psikomotorik, yang diperoleh siswa 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Contoh untuk ranah 

kognitif: hendaknya mencakup ke empat jenis standar materi yaitu: 

1) Fakta : kemajuan teknologi, kebutuhan teknologi informasi dan 

komunikasi disegala bidang kehidupan, maslaah global,dln. 

2) Konsep : antara lain : definisi, pengertian, hakikan. Misalnya apa 

yang disebut dengan teknologi informasi, apa itu internet, dln. 

3) Prinsip : antara lain : rumus, dalil, paradigma, dln. 

4) Prosedur : antara lain : langkah-langkah yang harus dikerjakan 

secara urut. 

Pada ranah psikomotorik, diantaranya berupa kegiatan yang berkait 

dengan proses pelaksanaan tugas-tugas yang memerlukan keterampilan fisik. Pada 

ranah afektif, diantaranya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan motivasi, 

minat serta kesungguhan dalam melakukan berbagai tugas, serta kedisplinan 

dalam mengikuti prosedur. 

E. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Untuk mendapatkan kajian mendalam sesuai dengan teori-teori dan obyek 

yang akan diteliti dengan variable penelitian, maka peneliti menjadikan beberapa 

hasil penelitian yang relevan sebagai dasar pijakan utama untuk menindak lanjuti 

hasil yang telah diperoleh sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
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adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan 

diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara penilitian peneliti dengan 

penelitian-peneliitian terdahulu. 

1. Skripsi Yusnita Sasmita, 2010 Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul: Penerapan strategi Team 

Teaching Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di kelas VIII B 

Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Di Mts Al-Ma`arif 01 Singosari.
51

 

Dimana peneliti memfokuskan penggunaan metode Team Teaching ini 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

kelas VIII B Madrasah Tsanawaiyah (Mts) Al- Ma`arif 01 Singosari Malang. 

Dengan rumusan masalah membahas tentang bagaimana penerapana strategi team 

teaching dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII B di Mts Al- 

Ma`arif 01 Singosari? 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan PTK dengan 

tekhnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun untuk menganalisis data digunakan metode deskriptif kualitatif, yakni 

uraiannya berdasarkan pada gejala-gejala yang tampak. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode team teaching, yakni dimana peneliti bertujuan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 

VIII B Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al- Ma1arif 01 Singosari. 

Adapun hasil penelitian ini pada pertemuan terakhir yaitu: 
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a. Siswa sudah mulai terlihat terbiasa dalam model belajar kelompok, 

diskusi, dan presentasi dengan strategi team teaching. 

b. Siswa dapat mengerjakan soal post test tanpa mendapat kesulitan. 

c. Penerapan model pembelajaran kelompok , diskusi dan presentasi dengan 

strategi team teaching terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Persamaan penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada pembelajaran 

team teaching. Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada obyek penelitian 

ini berfokus pada peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPS  dengan penerapan 

strategi Team Teaching. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

terfokus pada implementasi program kelas unggulan CIBI  terhadap 

pengembangan potensi siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummushabri Kendari, 

dimana dalam kelas CIBI  terdapat strategi team teaching dan penerapan beberapa 

model dan metode pembelajaran.. 

2. Skripsi Amrus Dian, 2010, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Bengkulu, Yang berjudul: Model Pembelajaran 

ATI (Aptitude Treatment Interaction) Dengan pengajaran Team Teaching 

Pada Siswa Kelas XI IPA II SMAN 4 Bengkulu.
52

 

Dalam penelitian terfokus pada model pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction, Dengan menggunakan pengajaran team teaching. Dengan rumusan 

masalah membahas tentang: 

a. Bagaimana meningkatkan hasil belajar kimia dengan menerapkan model 

pembelajaran ATI dengan pengajaran team teaching? 
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b. Bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dengan menarapakan model ATI 

dengan pengajaran team teaching? 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan PTK, penelitian ini 

peneliti melakukan tiga siklus. Dimana setiap siklus terdiri dari empat tahap, 

yaitu: 

a. Perencanaan. 

b. Pelaksanaan. 

c. Observasi. 

d. Refleksi. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan metode pembelajaran ATI 

(Aptitude Treatment Interaction) dengan pengajaran team teaching meningkatkan 

hasli belajar dan keaktifan siswa pada peneliti ini pencapaiannya tingkat prestasi 

pada belajar siswa dengan strategi team teaching. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakuakan oleh 

peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pembelajaran team teaching. Namun 

ada pula perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu, dalam penelitian ini terfokus dalam meningkatkan hasil belajar dan 

meningkatkan hasil keaktifan siswa. Pada peneliti ini pencapaiannya tingkat 

prestasi pada belajar siswa dengan strategi team teaching. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terfokus pada 

implementasi program kelas unggulan CIBI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Ummushabri Kendari, dimana dalam kelas CIBI  terdapat strategi team teaching 

penuh yang terdiri dari tiga orang guru yang masing-masing memiliki fungsi dan 
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peran yang berbeda namun tetap saling melengkapi satu dan yang lainnya. Yaitu 

seorang guru selaku pengampuh mata pelajaran agama, salah seorang lagi sebagai 

guru pengampuh mata pelajaran sains dan yang terakhir seorang guru yang 

bertugas sebagai guru bimbingan konseling.  

Komponen team teaching tersebut melakukan kegiatan belajar secara 

kolaboratif serta  menerapkan beberapa model dan metode pembelajaran yang 

relevan terhadap keadaan siswa dan materi ajar, guna mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Skripsi Yudiguntara Hadi, 2015, Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Yang 

berjudul: Pengelolaan Kelas Unggulan Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMAN I 

MARABAHAN Kabupaten Barito Kuala
53

 

Dalam penelitian terfokus pada Pengelolaan Kelas Unggulan Dalam 

Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam. 

Dengan rumusan masalah membahas tentang: 

a. Bagaimana pengelolaan kelas unggulan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Marabahan? 

b. Apa saja kendala yang dihadapi pada pengelolaan kelas unggulan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMAN 1 Marabahan? 
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c. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang 

dihadapi pada pengelolaan kelas unggulan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Marahaban? 

Adapun penelitian tersebut adalah jenis penelitian dengan pendekatan 

kualitatif dengan lebih menekankan pada penggambaran deskripsi terkait 

bagaimana pengelolaan kelas unggulan pada Sekolah yang menggunakan 

kurikulum 2013 sehingga mampu memberikan hasil yang baik pada peserta didik. 

 Sehingga hasil penelitian yang diperoleh ialah pengelolaan kelas unggulan 

di SMAN 1 Marahaban, dilihat dari aspek input siswa, guru pengajar, kurikulum 

yang dikembangkan, sumber pembelajaran, lingkungan belajar yang kondusif, 

proses pembelajaran yang bervariasi, dan evaluasi hasil belajar, sudah sesuai 

dengan teori yang ada dan berhasil memberikan dampak positif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan agama islam. 

Adapun persamaan dari penilitian ini dan penilitan yang akan penilti 

lakukan lebih lanjut adalah terdapat kesaamaan dalam penelitian mengenai 

pengelolaan kelas unggulan dalam dunia pendidikan yang memberikan dampak 

positif bagi guru, siswa dan Sekolah. 

Namun dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penilitian 

yang akan peneliti lakukan lebih lanjut yaitu: pertama, pada penelitian ini 

pengelolaan kelas unggulan akan memberikan peningkatan hasil belajar 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penliti lebih lanjut ialah 

Implementasi kelas unggulan CIBI  dalam pengembangan potensi siswa. Yang 

kedua, pada penelitian ini tidak melakukan proses kegiatan team teaching dalam 
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strategi pembelajaran. Berbeda hal nya penelitian yang dilakukan oleh peniliti 

pada implementasi kelas unggulan CIBI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Ummushabri Kendari menerapkan strategi Team teaching sebagai salah satu 

bagian atau proses yang menjadi program kelas unggulan dalam upaya 

mengembangkan potensi siswa. 

 

 

 


