
Bab keempat membahas tentang laporan hasil penelitian yaitu kajian 

historis obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pengujian 

hipotesis. Adapun kajian histories obyek penelitian meliputi : profil yayasan 

pondok pesantren nurul huda, profil sekolah dasar nurul huda, keadaan guru, 

keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana pendidikan, struktur organisasi 

sekolah, serta struktur kurikulum, penyajian hasil penelitian dan analisis data. 

Bab kelima penutup yang meliputi simpulan dan saran. 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran 

yang berdasarkan faham konstruktivis.1 Menurut Hamid Hasan, kooperatif 

mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama.2 

Sedangkan menurut Slavin, kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya 4 - 6 orang siswa dengan struktur kelompok 

                                                 
1 Drs. H. Isjoni, M.Si, CoopertiveLearning   “ Mengembangkan Kemampuan Belajar 

Berkelompok ”,  ( Bandung, Alfabeta, 2009 ), 11. 
2 Dra.Hj. Etin Solihatin, M. Pd & Raharjo, S.pd, Cooperative Learning “Analisis Model 

Pembelajaran IPS ”, ( Jakarta, Bumi Aksara, 2007 ), 4. 



heterogen.3 Selain itu menurut Slavin, dalam pembelajaran kooperatif 

diperlukan adanya penghargaan (reward) bagi kelompok yang tampil dengan 

prestasi baik.4 Menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu 

kelompok yang bisa terdiri dari 4 –  5 orang siswa untuk mempelajari suatu 

materi akademik yang spesifik sampai tuntas.5 

 

 

Selanjutnya Ibrahim menyebutkan karakteristik pembelajaran 

kooperatif, yaitu :6 

1. Siswa bekerja dalam ke lompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajar. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. 

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, suku, budaya, 

jenis kelamin yang berbeda-beda. 

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

Ciri lain dari pembelajaran kooperatif menurut Carin, bahwa selama 

proses belajar mengajar berlangsung, guru membantu melatihkan dan 
                                                 

3 Drs. H. Isjoni, M.Si, CoopertiveLearning   “ Mengembangkan Kemampuan Belajar 
Berkelompok ”, 12. 

4 Drs. H. Isjoni, M.Si, Dr. Moh. Arif Ismail Jozua Subandar, & Prof. Moh. Ansyar, M.Ed, 
Pembelajaran Visioner “ Perpaduan Indonesia-Malaysia ”, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007 ), 
67. 

5 Dr.Wina Sanjaya, M.Pd, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 
Kompetensi,  (Bandung, Kencana, 2004 ), 106. 

6 M. Ibrahim,  R. Fida, M. Nur, dan Ismono, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya, Unesa 
Press, 2000), 6. 

 



mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal siswa dalam 

kelompok. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan kooperatif yang 

berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu strategi pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok 

kecil yang terdiri dari 4 - 6 atau 4 - 5 orang siswa dengan tingkat kemampuan 

yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling 

bekerjasama secara kolaboratif dan membantu untuk memahami suatu 

pembelajaran, memeriksa dan memperbaiki jawaban teman serta kegiatan 

lainnya dengan tujuan mencapai hasil belajar tertinggi. Sedangkan guru 

hanyalah sebagai fasilitator dan pengelola kegiatan pembelajaran serta 

pembimbing siswa dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif supaya 

berjalan dengan lancar. Hal terpenting dalam pembelajaran kooperatif adalah 

bahwa siswa dapat belajar dengan cara bekerja sama dengan teman yang 

disebut tutor sebaya.7 

Agar pembelajaran kooperatif berjalan efektif, perlu ditanamkan 

unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 8 

1. Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka “sehidup 

sepenanggungan bersama”. 

2. Siswa bertanggungjawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya 

seperti milik mereka sendiri. 

                                                 
7 Suryanti dkk, Model-Model Pembelajaran Inovatif , (Surabaya, Unesa Press, 2009), 15. 
8 M. Ibrahim,  R. Fida, M. Nur, dan Ismono, Pembelajaran Kooperatif , 6. 



3. Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya 

memiliki tujuan yang sama. 

4. Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara 

anggota kelompok. 

5. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah / penghargaan yang 

juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. 

6. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan 

untuk belajar bersama selama proses belajar. 

7. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif.  

Pembelajaran kooperatif dapat diterapkan untuk berbagai macam 

bahan atau materi pelajaran dan untuk mencapai berbagai macam tujuan 

proses belajar mengajar, termasuk dalam pendidikan agama.9 

Di dalam mengelompokkan siswa ada beberapa dasar pertimbangan, 

antara lain : 

a. Pengelompokan atas dasar perbedaan individual siswa dalam hal 

kemampuan belajar. Hal ini diterapkan dalam keadaan siswa – siswa yang 

sangat heterogen ditinjau dari aspek kecakapan atau kemampuan.  

b. Pengelompokan atas dasar perbedaan individual siswa dalam minat 

belajar. Hal ini dimaksudkan untuk lebih banyak memberikan kepada 

siswa untuk mengembangkan minat masing-masing. 

                                                 
9 Dra. Hj Zuhairini dkk, Metodologi Pendidikan Agama , (Solo, Ramadhani, 1993), 87-88. 
 



c. Pengelompokan atas dasar sarana dan fasilitas yang tersedia. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan terbatasnya sarana dan 

fasilitas yang tersedia, yang tidak sebanding dengan jumlah siswa, 

sehingga siswa dibagi kelompok-kelompok menurut sarana dan fasilitas 

pendidikan yang tersedia.  

d. Pengelompokan atas dasar peningkatan partisipasi. 

Cara mengajar semacam ini untuk merangsang setiap siswa untuk ikut 

serta secara aktif dalam memecahkan masalah secara penuh dalam 

hubungan kelompok secara gotong royong.  

e. Pengelompokan atas dasar pembagian pekerjaan dan tugas. 

Pembagian tugas atau pekerjaan berdasarkan pa da banyaknya masalah-

masalah yang perlu dipecahkan dalam waktu yang sama, sehingga 

diperlukan kelompok-kelompok yang ditugasi untuk menyelesaikan 

permasalahan tertentu, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap 

penyelesaian tugas tersebut. 

B. Teori Yang Melandasi Pembelajaran Kooperatif 

1. Teori Motivasi 

Menurut Prof. Dr Nana Syaodih Sukmadinata, bahwa minat atau 

perhatian belajar sangat berhubungan dengan kegiatan belajar.10 

Memberikan motivasi kepada siswa, berarti menggerakkan siswa untuk 

melakukan sesuatu atau ingin melakukan.11 

                                                 
10 Prof. Dr Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, 

(Bandung, PT. Remaja rosdakarya, 2002), 78. 
11 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar , (Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), 77. 



Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi 

dalam kegiatan belajar disekolah, diantaranya :12 

1. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai symbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka / nilai 

yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai-

nilai pada rapot angkanya baik-baik. 

2. Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian. 

Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik 

bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu 

pekerjaan tersebut. 

3. Saingan / Kompetisi 

 Saingan / Kompetisi dapat digunakan  sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individu atau 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi. 

4. Memberi Ulangan  

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi. Tetapi yang harus diingat guru jangan terlalu sering                     

( misalnya setiap hari ) karena bisa membosankan dan bersifat 

                                                 
12 Ibid, 93-94. 



rutinitas. Dalam hal ini guru juga harus terbuka, maksudnya kalau 

akan ada ulangan  harus diberitahukan kepada siswa. 

5. Mengetahui Hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, 

akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 

6. Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses dan berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang postif dan sekaligus merupakan motivasi yang 

baik. Oleh karena itu, agar pujian ini merupakan motivasi, 

pemberiannya harus tepat, sehingga da pat memupuk suasana yang 

menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan 

membangkitkan harga diri. 

7. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan 

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru 

harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

Menurut teori motivasi, motivasi siswa pada pembelajaran 

kooperatif terutama terletak pada bagaimana bentuk hadiah atau struktur 

pencapaian tujuan saat siswa melaksanakan kegiatan. Diidentifikasi ada 

tiga struktur pencapaian tujuan, yaitu :13 

                                                 
13 M. Ibrahim,  R. Fida, M. Nur, dan Ismono, Pembelajaran Kooperatif, 3-4. 



1. Kooperatif, dimana upaya-upaya berorientasi-tujuan individu tiap 

siswa menyumbang pencapaian tujuan individu lain. Siswa yakin 

bahwa tujuan mereka tercapai jika siswa lain juga akan tercapai hanya 

jika siswa lain juga akan mencapai tujuan tersebut. 

2. Kompetitif, dimana upaya-upaya berorientasi-tujuan tiap individu 

membuat prestasi pencapaian tujuan individu lain. Siswa yakin 

mereka akan mencapai tujuan mereka jika siswa lain tidak mencapai 

tujuan tersebut. 

3. Individualistik, dimana upaya-upaya berorientasi-tujuan tiap individu 

tidak memiliki konsekwensi terhadap pencapaian tujuan individu lain. 

Siswa yakin upaya mereka sendiri untuk mencapai tujuan tidak ada 

hubungannya dengan upaya siswa lain dalam mencapaian tujuan 

tersebut. 

Menurut pandangan teori motivasi, struktur tujuan kooperatif 

menciptakan suatu situasi dimana satu-satunya cara agar anggota 

kelompok dapat mencapai tujuan pribadi mereka sendiri hanya apabila 

kelompok itu berhasil. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pribadi 

mereka, anggota kelompok harus membantu kelompok itu berhasil, dan 

mendorong teman sekelompoknya untuk melakukan upaya maksimum. 

Dengan kata lain, memberikan penghargaan kepada kelompok sedemikian 

rupa sehingga anggota kelompok itu akan saling memberikan penguatan 



sosial ( seperti pujian dan dorongan) sebagai respon terhadap upaya -upaya 

berorientasi tugas teman kelompoknya.14 

2.  Teori Kontruktivis 

Pembelajaran kooperatif merupakan penerapan pendekatan 

kontruktivis dalam pembelajaran, berdasarkan teori bahwa siswa lebih 

mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka 

saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya.15 

Kontruktivis sendiri lahir dari gagasan Piaget dan Vygotsky, 

dimana keduanya menekankan bahwa perubahan kognitif terjadi jika 

konsep-konsep yang telah dipahami sebelumnya diolah untuk memahami 

informasi-informasi baru. Piaget dan Vygotsky juga menekankan adanya 

hakikat sosial dari belajar dan keduanya menyarankan untuk 

menggunakan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggota 

kelompok yang berbeda-beda untuk mengupayakan perubahan 

konseptual.16 

Menurut teori Piaget, kegiatan pembelajaran melibatkan 

partisipasi peserta didik sehingga menurut teori ini pengetahuan tidak 

hanya sekedar dipindahkan secara verbal tetapi harus dikonstruksi  dan 

direkontruksi peserta didik. Sebagai realisasi teori ini, maka dalam 

kegiatan pembelajaran peserta didik haruslah bersifat aktif.17 Pandangan 

                                                 
14 Muhammad Nur, Pemotivasian Siswa Untuk Belajar, (Surabaya, Unesa Press, 1999), 

16. 
15 Ibid, 32. 
16 Ibid, 36. 
17 Drs. H. Isjoni, M.Si, CoopertiveLearning   “ Mengembangkan Kemampuan Belajar 

Berkelompok ”, 37. 



kontruktivis mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung 

munculnya pandangan dan interpretasi terhadap realitas, kontruksi 

pengetahuan, serta aktivitas -aktivitas lain yang berdasarkan pengalaman. 18 

Teori Vygotsky yang penting dalam pemikiran kontruktivis 

modern adalah penekanan  pada scaffolding dimana guru memberikan 

sejumlah bantuan kepada siswa pada tahap-tahap awal pembelajaran, 

kemudian menguranginya dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengambil alih tanggung jawab saat mereka mampu.19 

Menurut Suparno, apa yang dipelajari siswa disekolah 

mempengaruhi perkembangan konsep yang dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari dan sebaliknya.20 

C. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Model-model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

tiga tujuan pembelajaran, yaitu :21 

1. Hasil belajar akademik  

      Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik. 

Para pengembang pembelajaran kooperatif telah menunjukkan bahwa 

struktur penghargaan kooperatif dapat meningkatkan nilai yang di peroleh 

siswa dan perubahan norma yang berhubunga n dengan hasil belajar.  

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

                                                 
18 Dr. C. Asri Budiningsih, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), 60. 
19 Drs. H. Isjoni, M.Si, CoopertiveLearning   “ Mengembangkan Kemampuan Belajar 

Berkelompok ”, 40. 
20 Ibid, 39. 
21 M. Ibrahim,  R. Fida, M. Nur, dan Ismono, Pembelajaran Kooperatif, 7-9. 
 



Tujuan lain dari model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan yang 

luas terhadap orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas 

sosial, kemampuan dan ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif 

memberikan peluang kepada siswa dari berbagai latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja dengan saling tergantung pada tugas-tugas 

akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan saling 

menghargai satu sama lain.  

3. Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan 

kepada siswa keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. 

D. Tahapan Dalam Pembelajaran Kooperatif 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai berikut :22 

 

Tabel 2.1 : 

Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

FASE 

 

TINGKAH LAKU GURU 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan memotivasi 

siswa  

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar  

                                                 
22 Ibid, 10. 



Fase 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada  

siswa dengan jalan demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan 

Fase 3 

Mengorganisasi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar  

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien 

Fase 4 

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas 

Fase 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya  

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok 

   

Berdasarkan skor perkembangan yang diperoleh terdapat tiga tingkat 

penghargaan yang diberikan untuk penghargaan kelompok, yaitu :  

a) Kelompok dengan skor rata-rata 15 sebagai kelompok baik 

b) Kelompok dengan skor rata-rata 20 sebagai kelompok hebat 



c) Kelompok dengan skor rata-rata 25 sebagai kelompok super 

   Adapun kriteria pemberian skor adalah berdasarkan nilai pre test    

( test awal ) siswa yang diberikan sebelum pembelajaran kooperatif.  

Tabel 2.2 : 

Kriteria pemberian skor  

Skor siswa Nilai perkembangan 

- Lebih dari 10 poin di bawah skor 

awal 

5 

 

- 10 poin hingga 1 poin di bawah 

skor awal 

10 

- Skor awal sampai 10 poin di 

atasnya  

20 

- Lebih 10 poin di atas skor awal 30 

- Nilai sempurna  30 

 

E. Penelitian Yang Relevan 

Dari hasil penelitan Slavin ( 1986 ) menyatakan bahwa kelas 

kooperatif menunjukkan hasil belajar akademik yang signifikan lebih tinggi 

dibanding dengan kelompok kontrol. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

tehnik-tehnik pembelajaran kooperatif lebih unggul dalam meningkatkan hasil 

belajar dibanding belajar individu atau kompetitif. 



Menurut penelitian Linda Lundgren ( 1994 ) menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang amat positif untuk siswa yang 

rendah hasil belajarnya. 

Hasil penelitian Sri Wahyuni ( 2003 ) menyatakan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif pada pokok bahasan Struktur atom dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dan guru serta ketuntasan belajar siswa. 

Dan hasil penelitian Fadhilatul Laila ( 2004 ) menyatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif pada hasil pembelajaran sains 

sangat penting karena mempermudah siswa untuk memecahkan permasalahan 

yang ada sehingga masalah tersebut lebih mudah teratasi jika siswa 

bekerjasama, serta dapat meningkatkan prestasi, aktivitas dan pemahaman 

siswa terhadap konsep. 

 

 

 

 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, 

dimana pada dasarnya penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif-




