
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

1. Profil Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda 

a. Sejarah dan letak geografis 

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda adalah sebuah 

lembaga pendidikan keagamaan yang letaknya berjarak kurang 

lebih 200 meter ke arah timur masjid Agung Sunan Ampel 

Surabaya. Tepatnya di jalan Sencaki 64 Surabaya. 

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang sudah 16 

tahun berdiri sampai saat ini berdiri, tidak lepas dari perjuangan 

seorang yang berwibawa yang menjadi panutan masyarakat sekitar 

yaitu KH. Ridlwan Baidlowi yang berasal dari Tanggul Angin 

Sidoarjo Jawa Timur.1 

Dari beberapa sumber terutama dari para tokoh masyarakat 

menjelaskan bahwa KH. Ridlwan Baidlowi berasal dari desa 

Tanggul Angin Sidoarjo Jawa Timur. Diantara perjuangan beliau 

ada satu hal yang tidak dapat dilupakan dari jasa beliau, yaitu 

kekokohan beliau dalam berdakwah guna menyebarkan nilai 

Ukhuwah Islamiyah pada masyarakat sencaki dan sekitarnya, di 

mana pada saat itu daerah tersebut dikenal dengan tempat 

bersarangnya pembunuh, pencopet, penjudi, penyabung ayam, dan 

identitas -identitas lainnya yang negatif dan arogan, walaupun 

                                                 
1 Wawancara dengan ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, KH.Aburrahman 

Navis, Lc, M . HI, Kamis, 13 Agustus 2009.  



diantara mereka juga masih banyak orang-orang yang taat 

beribadah dan berakhlak mulia.2 

KH. Ridlwan Baidlowi dikenal keras tapi tegas. Namun di 

balik kekerasan beliau juga tertanam sifat sabar, tulus, dan peduli 

dalam urusan sosial kemasyarakatan.  

Selama hidup hingga wafatnya beliau telah banyak 

mengabdikan diri untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Akan 

tetapi setelah beliau wafat, terhitung sejak tahun 1971 sampai 

tahun 1993, tidak ada satu orang pun yang berani menggantikan 

posis beliau sebagai bapak dan panutan, hingga akhirnya beberapa 

tokoh masyarakat bermusyawarah untuk mengaktifkan dan  

melanjutkan perjuangan beliau tersebut. Mereka datang kepada 

seorang alumni dari jam’iyatul Imam Muhammad ibnu Saud 

Riyadh ( Saudi Arabia ), yaitu KH. Abdurrahman Navis, Lc, M..HI 

dan sampai sekarang beliau menjadi pengasuh sekaligus ketua 

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. 

Setelah beliau memegang amanat yang sangat berat ini, 

beliau memulai menyusun rencana dan membentuk sebuah patner 

kerja untuk mengembangkan Yayasan Pondok Pesantren tersebut. 

Diawali dengan merenovasi total sebuah bangunan yang asalnya 

tempat tinggal imam rowatib yang kemudian dijadikan bangunan 

permanen pondok pesantren putra berlantai dua sebagai upaya 

                                                 
2 Wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, Bpk H. Huzaini ( yang sering dipanggil 

bpk H.Kasim ),  rabu,  30 September 2009.    



untuk menyukseskan rencana besar beliau. Dalam hal ini beliau 

bekerja sama dengan  ust. Drs. H. Abdul Hayyi Mukhtar, yang 

kemudian menjadi sekertaris yayasan, Bpk. Ali Mustakim, A. Ma. 

Pd sebagai wakil sekertaris, serta Ust. H. Hamidin Lumaris al-

Hafidz sebagai bendahara yayasan.  

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda secara resmi berdiri 

pada tanggal 20 Juli 1994 sesuai dengan akte notaries yang dibuat 

oleh pejabat pembuat akte tanah : TRINING ARISWATI, SH 

dengan nomor : 109/ 1994. Yayasan ini berdiri diatas tanah wakaf 

dari seorang muhsinin. Sebelum keberadaan yayasan ini telah 

berdiri sebuah musholla ( langgar ) wakaf Nurul Huda, yang 

dibangun dengan swadaya murni masyarakat sekitar. 

b. Unit-unit pendidikan dan jasa di bawah naungan Yayasan 

Pondok Pesantren Nurul Huda 

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda telah 

mengembangkan lembaganya, yang dibuktikan dengan berdirinya 

beberapa unit di bawah naungannya, yaitu : 

1. Pendidikan Formal 

a. Taman Kanak-Kanak ( TK ) 

b. Sekolah Dasar ( SD ) 

c. Sekolah Menengah Pertama ( SMP “ Terpadu” ) 

d. Sekolah Menengah Atas ( SMA “Terpadu” ) 

2. Pendidikan Non Formal 



a. Pondok Pesantren Putra dan Putri 

b. Taman Pendidikan Al-Qur’an ( TPQ ) 

c. Madrasah Diniyah : 

• Shifir selama 2 tahun 

• Awaliyah selama 4 tahun 

• Wustho selama 2 tahun 

• ‘Ulya selama 2 tahun 

d. Lembaga Kursus : 

• Komputer 

• Bahasa Inggris 

e. Kejar Paket A ( setara SD ), Paket B ( setara SMP ) dan 

Paket C ( setara SMA ) 

3. Koperasi Pondok Pesantren ( Kopontren ) 

4. Ekstra Kurikuler 

a.   Seni baca al-Qur’an 

b. Komputer 

c. Elektro 

d. Tata Boga dan Tata Busana  

e. Latihan Khitobah ( Pidato dua bahasa yaitu bahasa Arab 

dan Indonesia ) 

f. Seni Hadrah ( Banjary dan Sumenep ) 

g. Seni Bela diri 

h. Bakti sosial 



2. Profil Sekolah Dasar Nurul Huda 

a. Sejarah dan letak geografis 

Sekolah Dasar Nurul Huda dibangun di atas tanah wakaf 

dari seorang muhsinin yaitu KH.Ridlwan Baidlowi seluas 350 

meter per segi yang terletak di jalan Sencaki 64 Surabaya sebelah 

utara dari musholla Nurul Huda. 

Sedangkan Musholla Nurul Huda berdiri pada tahun 1962, 

dimana pada saat itu para pengurusnya berkeinginan untuk 

mengembangkan pendidikan yang bercorak Islami karena melihat 

keadaan masyarakat sekitar yang tidak peduli terhadap 

pendidikan.3 

Usaha mengembangkan pendidikan ini diawali dengan 

mendirikan sebuah madrasah yang berada dalam naungan LP. 

Ma’arif pada tahun 1966. Demi melihat antusiasme masyarakat 

terhadap madrasah yang telah didirikan, maka pengurus musholla 

Nurul Huda berkeinginan mengembangkan lebih luas lagi yaitu 

dengan mendirikan sekolah yang bersifat umum akan tetapi tetap 

bercorak Islami dan tetap di dalam naungan LP. Ma’arif  Surabaya. 

Seiring perkembangan zaman dan untuk memperkokoh 

serta melegalkan madrasah tersebut, maka pengurus musholla 

Nurul Huda mendirikan suatu yayasan dan memberi nama 

madrasah tersebut dengan nama “SD Nurul Huda”  yaitu pada 

                                                 
3 Wawancara dengan guru paling senior, Ibu Hamdiyah, Jum’at,  05 Nofember 2009.    



tahun 1972. Selain dalam naungan LP. Ma’arif  SD Nurul Huda 

juga didaftarkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tepatnya 

pada tahun 1987. 

Karena faktor keuangan yang tidak mencukupi, maka pada 

tahun 1994 yayasan yang dikelola pengurus musholla Nurul Huda 

diserahkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda 

dibawah pimpinan KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI sampai 

sekarang. 

b. Visi dan Misi sekolah  

Berdasarkan dokumen program kerja Kepala Sekolah visi 

Sekolah Dasar Nurul Huda adalah mencetak generasi masa depan 

Islami yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Menurut 

Kepala Sekolah visi tersebut sangat sesuai dengan motto Yayasan 

Pondok Pesantren Nurul Huda yang berbunyi : “ Mencetak 

Generasi Masa Depan Yang Bertaqwa, Berilmu, Dan Berakhlakul 

Karimah ”.4 

Sedangkan misi dari SD “Nurul Huda” ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kualitas Kepala Sekolah dengan mengikuti 

KKKS, penataran, symposium, seminar, dan kegiatan lain 

sejenisnya. 

                                                 
4 Wawancara dengan Kepala Sekolah, Dra. Hj Humaidah, Sabtu,  06 Nofember 2009  



2. Meningkatkan kualitas guru dengan mengikutsertakan KKG, 

penataran, lokakarya, symposium, seminar, dan seleksi guru 

berprestasi / guru teladan.  

3. Meningkatkan kualitas siswa dengan : 

a. Menambah jam intrakurikuler / pelaksanaan Kegiatan 

Belajar Mengajar. 

b. Menggalakkan kegiatan ekstra kulikuler : pramuka, 

samroh, dan seni bela diri. 

c. Menambah pelajaran mulok : bahasa jawa, bahasa inggris, 

komputer, dan aritmatika / sempoa. 

d. Mengikutsertakan siswa dalam seleksi / lomba : POR, 

pentas seni, siswa teladan, olimpiade ( lomba mata 

pelajaran ), dan lomba-lomba lainnya.  

4. Praktek sholat, wudlu’, dan baca al-Qur’an.  

5. Melaksanakan sholat Dhuha. 

6. Melaksanakan sholat Dhuhur berjama’ah. 

7. Mengadakan peringatan hari besar agama ( Maulid Nabi, Idul 

Qurban, Isra’ Mi’raj ) 

8. Membiasakan diri berbicara, berperilaku, dan berbusana yang 

sopan sesuai dengan tempat dan norma-norma yang berlaku 

9. Dalam setiap program, tentu ada tingkat keberhasilannya. 

Untuk dapat mengetahi tingkat keberhasilan anak didik perlu 



ukuran / target yang dicapai. Dalam hal ini kami menargetkan 

keberhasilan tersebut sebagai berikut :  

a. Kelas 1: Mampu untuk : baca Iqro’ I & II, bacaan sholat, 

doa iftitah, niat tayamum dan gerakan sholat.  

b. Kelas 2 : Mampu untuk : baca Iqro’ III & IV dan praktek 

gerakan sholat wajib. 

c. Kelas 3 : Mampu untuk : baca Iqro’ V & VI dan praktek 

sholat wajib. 

d. Kelas 4 : Mampu untuk : baca Juz Amma dan praktek 

sholat Sunah. 

e. Kelas 5 : Mampu untuk : baca al-Qur’an dan baca tulis 

pego. 

f. Kelas 6 : Mampu untuk : baca al-Qur’an dan praktek 

sholat Jenazah. 

c. Keadaan guru  

Keadaan guru dalam lembaga pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting sebab guru merupakan pelaksana 

dalam dunia pendidikan. Jika tidak ada guru maka kegiatan 

pendidikan tidak akan dapat berjalan.  

Untuk mengetahui keadaan guru SD Nurul Huda Surabaya 

dilihat pada tabel berikut : 



TABEL 4.1 : 

KEADAAN GURU SD NURUL HUDA SURABAYA 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1. Laki-laki 7 

2. Perempuan 11 

 Jumlah 18 

  Sumber data : Dokumen SD Nurul Huda Surabaya Tahun Ajaran 

2009 / 2010 

 

TABEL 4.2 : 

KEADAAN PENDIDIKAN GURU SD NURUL HUDA SURABAYA 

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH 

1. Sarjana 10 

2. Diploma 5 

3. SMA dan Sederajat 3 

 Jumlah 18 

Sumber data : Dokumen SD Nurul Huda Surabaya Tahun Ajaran 

2009 / 2010.  

d. Keadaan Siswa 

Untuk mengetahui keadaan siswa SD Nurul Huda Surabaya, maka 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 



TABEL 4.3 : 

KEADAAN SISWA SD NURUL HUDA SURABAYA  

TAHUN AJARAN 2009 - 2010 
JENIS KELAMIN  

NO 

 

KELAS Laki-laki Perempuan 

 

JUMLAH 

1. I 9 14 23 

2. II 17 12 29 

3. III 10 10 20 

4. IV 11 10 21 

5. V 17 13 30 

6. VI 13 12 25 

JUMLAH 77 71 148 

 

e. Keadaan sarana dan prasarana pendidikan  

Keadaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan salah 

satu faktor penunjang yang sangat penting dalam keberhasilan proses 

belajar mengajar. Sarana yang dimiliki SD Nurul Huda Surabaya dalm 

menunjang pelaksanaan belajar mengajar, baik berupa alat-ala t maupun 

fasilitas lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

TABEL 4.4 : 

KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN                                

SD NURUL HUDA SURABAYA 

NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 

2. Ruang Guru 1 



3. Ruang Belajar 6 

4. Ruang TU 1 

5. Ruang Perpustakaan 1 

6. Ruang UKS/ Klinik 1 

7. Ruang Laboratium 1 

8. Ruang Komputer 1 

9. Musholla 1 

10. Kantin  1 

11. Kamar Mandi / WC Siswa 6 

12. Kamar Mandi / WC Guru 1 

13. Lapangan Olahraga 1 

14. Parkir  1 

 

Sumber data : Dokumen SD Nurul Huda Surabaya Tahun Ajaran 2009 / 

2010.  

f. Struktur kurikulum 

Adapun struktur kurikulum SD Nurul Huda Surabaya Tahun 

Ajaran 2009 / 2010 adalah sebagai berikut : 

TABEL 4.5 : 

STRUKTUR KURIKULUM SD NURUL HUDA SURABAYA 

KELAS  

NO 

 

MATA PELAJARAN I II III IV V VI 

 

JUMLAH 

1. PENDIDIKAN AGAMA 

1.1 Akidah Akhlaq 2 2 2 2 2 2 12 

1.2 Al-Qur’an Hadits 2 2 2 2 2 2 12 



1.3 Fiqih 2 2 2 2 2 2 12 

1.4 SKI / Tareh - - 2 2 2 2 8 

1.5 Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2 12 

1.6 Ke-Nu-an / Aswaja  - - - 2 2 2 6 

 JUMLAH 8 8 10 12 12 12 62 

2 PENDIDIKAN AKADEMI 

2.1 PKn 2 2 2 4 4 4 18 

2.2 Bahasa Indonesia  6 6 6 6 6 6 36 

2.3 IPS 2 2 4 4 4 4 20 

2.4 Sains / IPA 2 2 4 4 4 4 20 

2.5 Matematika  6 6 6 6 6 6 36 

2.6 Penjaskes 2 2 2 2 2 2 12 

2.7 KTK 2 2 2 2 2 2 12 

 JUMLAH 22 22 26 28 28 28 154  

3 Muatan Lokal 

3.1 Bahasa Daerah 2 2 2 2 2 2 12 

3.2 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 12 

3.3 Komputer - - 2 2 2 2 8 

3.4 Sempoa 2 2 - - - - 4 

 JUMLAH 6 6 6 6 6 6 36 

4 Pelajaran Tambahan  

4.1 Drill baca al-Qur’an - - 2 2  2 2 8 



4.2 Drill baca tulis pego - - 2 2  2 2 8 

 JUMLAH TOTAL 36 36 46 50 50 50 268  

 

Sumber data : Dokumen Program Kerja Kepala Sekolah SD Nurul 

Huda Surabaya Tahun Ajaran 2009/ 2010 

g. Struktur organisasi sekolah  

Struktur organisasi disini dimaksudkan agar sekolah berjalan 

dengan lancar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Adapun struktur 

organisasi SD Nurul Huda Surabaya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Penyajian Data 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dicirikan  

dengan adanya tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di 

kelas V SD Nurul Huda Surabaya dengan mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam melalui penerapan model pembelajaran kooperatif. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengadakan tiga kali siklus 

penerapan model pembelajaran kooperatif tersebut. 

1. Siklus I 

a. Rencana 

Permasalahan yang melatarbelakangi pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif adalah sikap pasif siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar yang berdampak pada rendahnya hasil belajar 

siswa. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

rencana pembelajaran, lembar kerja siswa, soal tes, lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa, dan lembar respon siswa. Siklus 

I dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2009 dengan pokok bahasan 

iman kepada kitab-ktab Allah.  

b. Tindakan dan Observasi 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan penyampaian judul 

sub pokok bahasan yaitu “Nama kitab-kitab Allah”. Guru 

memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan kitab-kitab Allah dan menyampaikan tujuan 



pembelajaran pada pertemuan tersebut. Guru menjelaskan kepada 

siswa tentang pembelajaran kooperatif dan aturan-aturan yang 

harus ditaati siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Pada kegiatan inti guru memulai pembelajaran dengan 

menjelaskan kitab-kitab Allah secara global. Kemudian guru 

meminta siswa untuk duduk dalam kelompok yang telah ditentukan 

sebelumnya dan memberi nomor 1-6 pada setiap kelompok. Guru 

membagikan LKS I dan meminta siswa mendiskusikan pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam LKS I dengan kelmpok masing-

masing. Disaat siswa bekerja, guru berkeliling membimbing siswa 

dan mengingatkan agar melakukan keterampilan-keterampilan 

kooperatif yang telah diajarkan. 

Guru memanggil secara acak salah satu siswa untuk menjawab 

pertanyaan dalam LKS I. Di akhir pembelajaran guru bersama-

sama siswa merangkum materi yang telah dipelajari.  

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung ada satu orang 

pengamat yang mengamati proses pembelajaran berdasarkan 

instrumen yang tersedia. Instrumen tersebut adalah Lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa. 

Berikut disajikan data hasil pengamatan kegiatan 

pembelajaran : 

a.   Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 



1) Aktivitas guru 

Pengamatan pada pertemuan pertama dilakukan 

selama 2 x 40 menit. Dalam praktek pembelajaran, waktu 

yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berlangsung 

65 menit dan sisa waktu digunakan untuk kuis 1. 

Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru pada 

siklus pertama ditunjukkan pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7: Aktivitas guru dalam pembelajaran siklus I 

NO Aktivitas guru Prosentase  

1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 15 

2 Menyajikan informasi 16,25 

3 Membagi siswa ke dalam kelompok belajar 21,25 

4 Mengajukan pertanyaan dalam LKS 12,5 

5 Membimbing kelompok bekerja 20 

6 Mendorong dan melatihkan keterampilan-

keterampilan kooperatif 

6,25 

7 Mengevaluasi materi yang telah dipelajari 8,75 

8 Perilaku selain kategori di atas -  

Jumlah 100  

 

Aktivitas guru yang dominan adalah membagi siswa 

ke dalam kelompok belajar ( 21,25%). Dalam hal ini guru 

banyak memberikan petunjuk pada siswa dimana tempat 



kelompoknya. Aktivitas membimbing kelompok bekerja ( 

20%) merupakan aktivitas dominan yang kedua. Guru 

banyak memberikan bantuan kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan. Aktivitas menyajikan informasi 

muncul sebanyak 16,25%. Pada tahap menyajikan 

informasi ini guru melakukan identifikasi pengetahuan awal 

siswa terhadap pokok bahasan iman kepada kitab-kitab 

Allah dan mengkaitkannya dengan pembelajaran hari ini. 

Aktivitas guru dalam mendorong dan melatihkan 

keterampilan kooperatif sebanyak 6,25%. Dalam hal ini 

guru mengingatkan kepada siswa agar menggunakan 

ketermpilan-keterampilan kooperatif yang diajarkan. 

Setelah kelompok selesai bekerja, guru mengevaluasi 

materi yang telah dipelajari dengan menunjuk salah satu 

siswa secara acak 8,75%. 

2) Aktivitas siswa 

Indikator aktivitas siswa dirumuskan ada 8 sub 

aktivitas yang diyakini jika kedelapan aktivitas itu muncul 

secara maksimal, suasana pembelajaran ideal akan 

terwujud.  

Data aktivitas sisw a pada siklus pertama 

ditunjukkan pada tabel 4.8 sebagai berikut : 

 



Tabel 4.8: Aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus I 

NO Aktivitas guru Prosentase  

1 Mendengarkan / memperhatikan guru 21,25 

2 Membaca buku siswa dan menulis 20 

3 Bergerak dengan cepat menuju tempat kelompoknya 13,75 

4 Menggunakan suara pelan 15 

5 Menyampaikan pendapat 7,5 

6 Menjawab   7,5 

7 Bertanya  10 

8 Perilaku selain kategori di atas 5 

Jumlah 100 

 

Sejalan dengan aktivitas guru, aktivitas siswa yang 

dominan adalah mendengarkan/memperhatikan guru           

( 21,25%). Penjelasan guru menyangkut menyebutkan 

nama-nama kitab-kitab Allah. Guru juga meminta siswa 

menyebutkan nama-nama rasul yang menerimanya . 

Aktivitas menggunakan suara pelan sebanyak 15%, 

menyampaikan pendapat ( 7,5%), menjawab ( 7,5%), dan 

bertanya ( 10%) dilakukan siswa pada saat siswa berada 

dalam kelompok.  

b.  Data hasil belajar siswa 

1.  Data ketuntasan belajar siswa . 



Tabel data ketuntasan belajar siswa dapat di lihat 

pada tabel 4.9 sebagai berikut : 

                              Tabel 4.9 Rangkuman hasil kuis siklus 1. 

No Karakteristik  Nilai 

1. Jumlah siswa 30 

2. Rata-rata kelas 67 

3. Jumlah siswa yang tuntas 17 

4. Jumlah siswa yang tidak tuntas 13 

5. Ketuntasan klasikal 56,67 

 

Data ketuntasan belajar  siswa pada siklus 1 

selengkapnya disajikan pada lampiran.  

2. Data perkembangan kelompok kooperatif . 

Data ini adalah nilai kelompok yang diperoleh 

dengan menjumlahkan semua nilai perkembangan individu 

dalam suatu kelompok dibagi seluruh jumlah anggota 

tersebut. Data skor perkembangan kelompok pada siklus 1 

ditunjukkan pada label 4.10 sebagai berikut: 

Tabe l 4.10 skor perkembangan pada siklus 1 

No Skor perkembangan I Predikat 

1. 22 Hebat 

2. 28 Super  

3. 28 Super  



4. 28 Super  

5. 24 Hebat  

6. 24 Hebat  

 

Data skor perkembangan selengkapnya disajikan 

pada lampiran.  

Siswa kelas V SD Nurul Huda surabaya berjumlah 

30 siswa sehingga mereka dibagi menjadi 6 kelompok yang 

masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Pemilihan 

kelompok didasarkan nilai Pendidikan Agama Islam pada 

tes awal/ pre test. Masing-masing kelompok terdiri dari 

siswa yang mempunyai nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

Dari hasil kuis I nilai yang diperoleh kurang 

maksimal, karena dari 30 siswa yang mendapat nilai > 70 

hanya 17 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

pada siklus I hanya 17 orang yang tuntas belajarnya. Dari 6 

kelompok yang ada, 3 kelompok berhak meraih predikat 

super, yaitu kelompok 2, 3, dan 4. Sedangkan kelompok 1, 

5, dan 6 mendapat predikat kelompok hebat.  

c. Refleksi 

Sejalan dengan uraian pada tindakan dan observasi, 

aktivitas yang tampak dominan dapat diuraikan sebagai 

berikut : aktivitas guru yang dominan terdiri dari membagi 



siswa dalam kelompok belajar ( 21,25%), dan membimbing 

kelompok bekerja ( 20%). 

Pada tahap membagi siswa kedalam kelompok belajar 

dan membimbing kelompok bekerja telah sesuai dengan fase-

fase dalam pembelajaran kooperatif yaitu mengorganisasikan 

siswa kedalam kelompok belajar dan bekerja. Namun, pada 

saat kegiatan pembelajaran guru terlalu banyak memberi 

petunjuk kepada siswa saat melakukan transisi menuju tempat 

kelompoknya. Dan juga guru terlalu banyak memberi 

bimbingan kepada kelompok saat bekerja. Hal ini disebabkan 

karena siswa masih kebingungan dan belum menyesuaikan diri 

mengingat siswa baru pertama kali menerima pembelajaran 

kooperatif. 

Pada aktivitas menyajkan informasi ( 16,25%), guru 

melakukan identifikasi pengetahuan awal siswa agar siswa 

dapat mengecek informasi baru dengan informasi lama dan 

merevisi aturan tersebut apabila sudah tidak sesuai lagi. Tahap 

ini sesuai dengan teori konstruktivis. 

Aktivitas guru lainnya adalah menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa ( 15%), mengajukan pertanyaan berupa 

LKS ( 12,5%), dan mengevaluasi materi yang telah dipelajari     

( 8,75%) sudah sesuai dengan fase-fase dalam pembelajaran 

kooperatif. 



Aktivitasi yang rendah pada siklus 1 ini adalah 

mendorong dan melatih keterampilan kooperatif ( 6,25%). 

Rendahnya presentase aktivitas melatihkan dan mendorong 

keterampilan kooperatif menunjukkan bahwa pembelajaran 

belum bercirikan pembelajaran kooperatif. Seperti yang 

dikemukakan oleh Carin (1993), bahwa salah satu ciri 

pembelajaran kooperatif adalah, selama proses belajar 

mengajar berlangsung, guru membantu melatihkan dan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal 

siswa dalam kelompok.  

Aktivitas siswa yang dominan pada siklus 1 adalah 

mendengarkan memperhatikan guru ( 21,25%) dan membaca 

buku siswa/menulis ( 20%). Tingginya prosentase aktivitas 

mendengar /memperhatikan guru membuktikan bahwa siswa 

masih sangat pasif. Siswa masih terbiasa dengan pembelajaran 

berpusat pada guru, sehinggan aktivitas yang berhubungan 

dengan keterampilan kooperatif memiliki presentase yang 

rendah yaitu menyampaikan pendapat ( 7,5%), menjawab        

( 7,5%), dan bertanya ( 10%). Dalam bekerja, siswa masih 

sulit bekerjasama. Masing-masing anggota kelompok masih 

bersikap individu. Terlihat pada aktivitas membaca buku 

siswa/ menulis yang memiliki presentase tinggi ( 20%). 



Aktivitas siswa yang lain adalah bergerak dengan cepat 

menuju tempat kelompoknya ( 13,75%). Pada tahap ini 

beberapa sisw a masih bingung dengan kelompoknya sehingga 

siswa sering bertanya pada guru. Hal ini disebabkan karena 

siswa baru pertama kali mengenal dan belum terbiasa dengan 

pembelajaran kooperatif. 

Untuk aktivitas selain kategori diatas terdapat 5%. 

Masih ada beberapa siswa yang bergurau dan berbicara pada 

saat pembelajaran berlangsung. Di akhir pembelajaran guru 

memberikan kuis 1 untuk mengukur ketuntasan belajar siswa. 

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan kuis 15 menit. 

Hasil rangkuman kuis 1 tampak pada tabel 4.9 dari tabel 

terlihat bahwa nilai yang diperoleh masih belum maksimal 

karena dari 30 siswa yang dapat menuntaskan belajarnya 

hanya 17 orang, sehingga ketuntasan belajar klasikal yang 

didapat sebesar 56,67% . Hal ini dikarenakan siswa sulit 

bekerja secara kooperatif dan kurang mengunakan 

keterampilan kooperatif. Padahal keterampilan kooperatif 

berfungsi untuk memperlancar hubungan kerja dan tugas.  

Kepada kelompok yang memperoleh predikat super, 

guru memberikan polpen. Pemberian penghargaan ini 

bertujuan untuk memberi penguatan sosial sebagai respon 

terhadap upaya-upaya berorientasi tugas dalam kelompoknya.       



d. Revisi 

Dari hasil kegiatan pembelajaran dan pengamatan pada 

siklus I, maka revisi yang perlu dilakukan guru untuk 

dilaksanakan pada siklus 2 adalah : 

1) Guru mengurangi bantuan dan bimbingan pada siswa 

disaat siswa belajar dan bekerja dalam kelompok agar 

mereka dapat mengambil inisiatif dan menemukan fakta 

secara mandiri. 

2) Guru akan memberikan bimbingan dan perhatian kepada 

siswa yang belum tuntas belajarnya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara : 

a. Menanyakan secara langsung kesulitan yang dihadapi 

oleh siswa. 

b. Meminta siswa untuk lebih aktf berdiskusi baik dengan 

siswa maupun berdiskusi dengan guru.  

3) Guru akan berusaha memotivasi siswa untuk terbiasa 

berbagi dengan teman sebaya, karena tugas dikelas 

maupun dimasyarakat hanya bisa diselesaikan dengan baik 

jika siswa bekerja kooperatif, tidak egois dan tidak 

menonjolkan diri. 

4) Guru akan berusaha memotivasi siswa untuk bekerja 

kooperatif dengan menggunakan keterampilan kooperatif 

yang telah diajarkan. 



5) Guru akan berusaha memperbaiki pengelolaan waktu agar 

kegiatan pembelajaran berjalan secara efisien.     

2.  Siklus II 

a. Rencana 

Beberapa hal yang direncanakan guru untuk menyelesaikan 

permasalahan siklus I adalah :  

a) Guru berusaha mengurangi bantuan dan bimbingan pada saat 

siswa belajar dan bekerja. 

b) Guru akan memberikan bimbingan dan perhatian kepada siswa 

yang belum tuntas be lajarnya. 

c) Guru berusaha memotivasi siswa untuk terbiasa bekerjasama, 

tidak egois, dan tidak menonjolkan diri. 

d) Guru berusaha memotivasi siswa agar menggunakan 

keterampilan kooperatif disaat belajar dan bekerja. 

e) Guru berusaha memperbaiki pengelolaan waktu agar kegiatan 

pembelajaran berjalan secara efisien.   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rencana pembelajaran, lembar kerja siswa, soal tes, lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa, dan lembar respon siswa. Siklus 

2 dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan sub pokok 

bahasan kitab suci Al-Qur’an.  

 

 



b. Tindakan dan Observasi 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan penyampaian materi 

yang akan dipelajari, yaitu kitab suci Al-Qur’an sebagai kitab 

terakhir. Guru memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan 

yang berhubungan dengan kitab suci Al-Qur’an dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Guru 

mengingatkan kembali kepada siswa tentang pembelajaran 

kooperatif dan aturan-aturan yang harus ditaati siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Pada kegiatan inti guru memulai pembelajaran dengan 

menjelaskan kitab suci Al-Qur’an secara global. Kemudian guru 

meminta siswa untuk duduk dalam kelompok yang telah ditentukan 

sebelumnya dan memberi nomor 1-6 pada setia p kelompok. Guru 

membagikan LKS II dan meminta siswa mendiskusikan 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS II dengan kelmpok 

masing-masing. Disaat siswa bekerja, guru berkeliling 

membimbing siswa dan mengingatkan agar melakukan 

keterampilan-keterampilan kooperatif yang telah diajarkan. 

Guru memanggil secara acak salah satu siswa untuk 

menjawab pertanyaan dalam LKS II. Di akhir pembelajaran guru 

bersama-sama siswa merangkum materi yang telah dipelajari. 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung ada satu orang 

pengamat yang mengamati proses pembelajaran berdasarkan 



instrumen yang tersedia. Instrumen tersebut adalah lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa. 

Berikut disajikan data hasil pengamatan kegiatan 

pembelajaran : 

a. Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

1) Aktivitas guru 

Pengamatan pada pertemuan pertama dilakukan selama 2 x 

40 menit. Dalam praktek pembelajaran, waktu yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran berlangsung 65 menit dan sisa waktu 

digunakan untuk kuis 2. 

Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru pada siklus 

kedua ditunjukkan pada tabel 4.11 sebagai berikut : 

Tabel 4.11: Aktivitas guru dalam pembelajaran siklus 2 

NO Aktivitas guru Prosentase  

1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 13,75 

2 Menyajikan informasi 15 

3 Membagi siswa ke dalam kelompok belajar 16,25 

4 Mengajukan pertanyaan dalam LKS 11,25 

5 Membimbing kelompok bekerja  18,75 

6 Mendorong dan melatihkan keterampilan-keterampilan 

kooperatif 

15 

7 Mengevaluasi materi yang telah dipelajari 10 



8 Perilaku selain kategori di atas -  

Jumlah  100 

 

Pada siklus 2 aktivitas guru yang dominan tetap membagi 

siswa ke dalam kelompok belajar dan membimbing kelompok 

bekerja walaupun telah mengalami perubahan presentase 

dibanding siklus sebelumnya. Aktivitas membagi siswa ke dalam 

kelompok belajar mengalami penurunan dari 21,25% menjadi 

16,25%. Sedangkan aktivitas membimbing kelompok bekerja 

turun dari 20% menjadi 18,75%. Perubahan presentase juga terjadi 

pada aktivitas mendorong dan melatihkan keterampilan kooperatif 

sebanyak 15% lebih meningkat dari siklus sebelumanya yang 

hanya 6,25%. Guru lebih banyak memotivasi siswa dalam 

menggunakan keterampilan kooperatif. Langkah ini tampaknya 

berhasil sehingga suasana pembelajaran kooperatif mulai terlihat 

dengan lebih banyak siswa yang menggunakan keterampilan 

koperatif.  

Aktivitas mengevaluasi materi yang telah dipelajari 

meningkat menjadi 8,75% dari siklus sebelumnya yang hanya 

10%. 

 

 

 



2) Aktivitas siswa 

Indikator aktivitas siswa dirumuskan ada 8 sub aktivitas 

yang diyakini jika kedelapan aktivitas itu muncul secara maksimal, 

suasana pembelajaran ideal akan terwujud.  

Data aktivitas siswa pada siklus 2 ditunjukkan pada tabel 

4.12 sebagai berikut : 

Tabel 4.12: Aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus 2 

NO Aktivitas guru Prosentase  

1 Mendengarkan / memperhatikan guru 18,75 

2 Membaca buku siswa dan menulis 17,5 

3 Bergerak dengan cepat menuju tempat kelompoknya 15 

4 Menggunakan suara pelan 16,25 

5 Menyampaikan pendapat 10 

6 Menjawab   8,75 

7 Bertanya  11,25 

8 Perilaku selain kategori di atas 2,5 

Jumlah  100 

 

Aktivitas siswa sudah menunjukkan kesesuaian dengan 

aktivitas guru. Aktivitas siswa yang dominan tetap mendengarkan/ 

memperhatikan guru (21,25%), dan membaca buku siswa/  

menulis (20%). Namun aktivitas tersebut telah mengalami 

penurunan dari siklus sebelumnya yaitu masing-masing 18,75% 



dan 17,5%. Walaupun penurunan yang terjadi relatif kecil, tapi 

berpengaruh pada aktivitas siswa yang berhubungan dengan 

keterampilan kooperatif, yaitu menggunakan suara pelan                      

( 16,25%), menyampaikan pendapat ( 10%), menjawab ( 8,75%) 

dan bertanya ( 11,25%). Hal ini menunjukkan bahwa suasana 

belajar dalam kelompok kooperatif telah berjalan baik. 

Untuk aktivitas selain kategori, sudah mengalam penurunan 

dari 5% menjadi 2,5%.. 

b. Data hasil belajar siswa 

1) Data ketuntasan belajar siswa . 

    Tabel data ketuntasan belajar siswa dapat di lihat pada 

tabel 4.13 sebagai berikut : 

                              Tabel 4.13 Rangkuman hasil kuis siklus 2 

No Karakteristik  Nilai  

1. Jumlah siswa 30 

2. Rata-rata kelas 81 

3. Jumlah siswa yang tuntas 29 

4. Jumlah siswa yang tidak tuntas 1 

5. Ketuntasan klasikal 96,66% 

 

Data ketuntasan belajar  siswa pada siklus 2 selengkapnya 

disajikan pada lampiran.  

 



 

2)  Data perkembangan kelompok kooperatif . 

Data ini adalah nilai kelompok yang diperoleh dengan 

menjumlahkan semua nilai perkembangan individu dalam suatu 

kelompok dibagi seluruh jumlah anggota tersebut. Data skor 

perkembangan kelompok pada siklus 2 ditunjukkan pada label 

4.14 sebagai berikut: 

Tabe l 4.14 skor perkembangan pada siklus 2 

No Skor perkembangan I Predikat 

1. 22 Hebat  

2. 30 Super  

3. 28 Super  

4. 26 Super  

5. 30 Super  

6. 26 Super  

Data skor perkembangan selengkapnya disajikan pada 

lampiran. 

Dari hasil kuis 2 nilai yang diperoleh sudah maksimal, 

karena dari 30 siswa yang mendapat nilai > 70 ada 19 orang. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran pada siklus 2 ada 19 orang 

yang tuntas belajarnya. Dari 6 kelompok yang ada, 5 kelompok 

berhak meraih predikat super, yaitu kelompok 2, 3, 5 dan 6. 

Sedangkan kelompok 1 mendapat predikat kelompok hebat.  



c. Refleksi 

Sejalan dengan uraian pada tindakan dan observasi, aktivitas 

yang tampak dominan dapat diuraikan sebagai berikut : aktivitas 

guru yang dominan adalah membagi siswa ke dalam kelompok 

belajar ( 16,25%), dan membimbing kelompok bekerja ( 18,75%). 

Pada tahap membagi siswa kedalam kelompok belajar telah 

sesuai dengan fase -fase dalam pembelajaran kooperatif. Aktivitas 

tersebut mengalam penurunan (dari 21,25% menjadi 16,25%). Hal 

ini menunjukkan bahwa guru sudah mengurangi bantuannya kepada  

siswa dalam melakukan perpindahan kelompok.  

Guru juga mengurangi bimbingan kepada kelompok saat 

bekerja yang ditunjukkan dengan penurunan presentase dari 20% 

menjadi 18,75%. Sesuai dengan konsep scaffolding yang 

dikemukakan oleh Vygotsky, yaitu guru memberikan kepada siswa 

sejumlah bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian 

mengurangi bantuan tersebut dan memberikan pada siswa untuk 

mengambil alih tanggung jawab. 

Untuk aktivitas mendororng dan melatihkan keterampilan 

kooperatif pada siklus 2 ini mengalami peningkatan dari 6,25% 

menjadi 15%. Kegiatan pembelajaran pada siklus 2 sudah bercirikan 

pembelajaran kooperatif seperti yang dikemukakan oleh Carin 

bahwa salah satu cirri pembelajaran kooperaif adalah selama proses 

belajar mengajar berlangsung, guru membantu melatihkan dan 



mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal siswa 

dalam kelompok. 

Aktivitas guru yang lain adalah menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa ( 13,75%), menyajikan informasi ( 15%), 

mengajukan pertanyaan ( 11,25%) dan mengevaluasi materi yang 

telah dipelajari ( 10%). Keempat aktivitas tersebut telah sesuai 

dengan fase-fase dalam pembelajaran kooperatif. 

Aktivitas siswa yang dominan pada siklus 2 adalah 

mendengarkan / memperhatikan guru dan membaca buku 

siswa/menulis. Pada aktivitas tersebut mengalami penurunan 

prosentase, yaitu untuk aktivitas mendengar memperhatikan guru 

dari 21,25% menjadi 18,75%. Sedangkan membaca buku 

siswa/menulis turun dari 20% menjadi 17,5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa sudah tidak tergantung pada guru dan suah mulai 

beradaptasi serta bekerjasama dengan kelompoknya untuk 

memperoleh pengetahuan. Sejalan dengan itu aktivitas siswa yang 

berhubungan dengan keterampilan kooperatif meningkat, yaitu 

menggunakan suara pelan (16,25%), menyampaikan pendapat 

(10%), menjawab (8,75%), dan bertanya (11,25%). 

Aktivitas siswa yang lainnya adalah bergerak dengan cepat 

menuju tempat kelompoknya. Presentase aktivitas ini meningkat dari 

13,75% menjadi 15%. Siswa bergerak sedikit lebih lamban daripada 

siklus sebelumnya, namun pada tahapan ini sebagian besar siswa 



telah dapat melakukan transisi tanpa bantuan dari guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah mulai menyesuaikan diri dengan 

pembelajaran kooperatif. 

Untuk aktivitas diluar kategori mengalami penurunan, yaitu 

dari 5% menjadi 2,5%. Masih ada sebagian kecil siswa yang 

berbicara saat pembelajaran langsung. 

Di akhir pembelajaran guru memberikan kuis 2 untuk 

mengukur ketuntasan belajar siswa. Waktu yang digunakan untuk 

mengerjakan kuis 15 menit. Hasil rangkuman kuis 2 tampak pada 

label 4.13 dari tabel terlihat bahwa nilai yang diperoleh masih belum 

maksimal karena dari 30 siswa yang dapat menuntaskan belajarnya 

sebesar 29 orang, sehingga ketuntasan belajar klasikal yang didapat 

sebesar 96,66%. Tercapainya ketuntasan secara klasikal 

menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran kooperatif telah tercapai, 

yaitu peningkatan prestasi akademik. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran kooperatif secara maksimal dapat dilakukan pada 

putaran selanjutnya dengan memperhatikan revisi pada siklus 2.  

Kepada kelompok yang mendapat predikat super, guru 

memberikan buku tulis. adanya penghargaan yang diberikan oleh guru 

dalam kelompok sesuai dengan teori motivasi yaitu adanya 

penghargaan dalam kelompok dapat memberikan penguatan sosial 

sebagai respon terhadap upaya-upaya berorientasi tugas teman 

kelompoknya. 



d. Revisi 

Dari hasil kegiatan pembelajaran dan pengamatan pada siklus 

2, maka revisi yang perlu dilakukan guru untuk dilaksanakan pada 

siklus 3 adalah : 

1. Guru mengurangi bantuan dan bimbingan pada siswa disaat siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok agar mereka lebih dapat 

mengambil inisiatif dan menemukan fakta secara mandiri. 

2. Guru akan memberikan bimbingan dan perhatian kepada siswa 

yang belum tuntas belajarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

: 

a. Menanyakan secara langsung kesulitan yang dihadapi siswa. 

b. Meminta siswa untuk lebih aktif berdiskusi baik dengan siswa 

maupun berdiskusi dengan guru. 

3. Guru berusaha memotivasi siswa untuk bekerja kooperatif dengan 

menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif yang telah 

diajarkan.  

3. Siklus III 

a. Rencana 

Permasalahan yang terjadi pada siklus 2 akan diatas pada 

siklus 3. Beberapa hal yang direncanakan guru untuk 

menyelesaikan permasalahan pada siklus 3 adalah : 

1. Guru berusaha mengurangi bantuan dan bimbingan disaat 

siswa bekerja.  



2. Guru memberikan bimbinga n dan perhatian kepada siswa yang 

belum tuntas belajarnya. 

3. Guru berusaha membiasakan siswa bekerja dalam kelompok 

kooperatif dan memotivasi siswa untuk bekerja kooperatif 

dengan menggunakan keterampilam kooperatif yang telah 

diajarkan. Siklus 3 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 

2009.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

rencana pembelajaran, lembar kerja siswa, soal tes, lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa, dan lembar respon siswa.  

b. Tindakan dan Observasi 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan penyampaian 

materi yang akan dipelajari, yaitu “cara melaksanakan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh umat Islam terhadap al-Qur’an”. Guru 

memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan amalan yang sesuai dengan kitab suci al-

Qur’an dalam kehidupan sehari-hari dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran pada pertemuan tersebut. Guru menjelaskan kepada 

siswa tentang pembelajaran kooperatif dan aturan-aturan yang 

harus ditaati siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Pada kegiatan inti guru memulai pembelajaran dengan 

menjelaskan nama-nama kitab suci al-Qur’an dan memberikan 

contoh amalan yang sesuai dengan al-Qur’an secara global. 



Kemudian guru meminta siswa untuk duduk dalam kelompok 

yang telah ditentukan sebelumnya dan memberi nomor 1-6 pada 

setiap kelompok. Guru membagikan LKS III dan meminta siswa 

mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS III 

dengan kelompok masing-masing. Disaat siswa bekerja, guru 

berkeliling membimbing siswa dan mengingatkan agar melakukan 

keterampilan-keterampilan kooperatif yang telah diajarkan.  

Guru memanggil secara acak salah satu siswa untuk 

menjawab pertanyaan dalam LKS III. Di akhir pembelajaran guru 

bersama-sama siswa merangkum materi yang telah dipelajari. 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung ada satu orang 

pengamat yang mengamati proses pembelajaran berdasarkan 

instrumen yang tersedia. Instrumen tersebut adalah lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa. 

Berikut disajikan data hasil pengamatan kegiatan 

pembelajaran : 

1.   Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

a. Aktivitas guru 

Pengamatan pada pertemuan pertama dilakukan 

selama 2 x 40 menit. Dalam praktek pembelajaran, waktu 

yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berlangsung 

65 menit dan sisa waktu digunakan untuk kuis 3.  



Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru pada 

siklus ketiga ditunjukkan pada tabel 4.15 sebagai berikut : 

Tabel 4.15: Aktivitas guru dalam pembelajaran siklus 3 

NO Aktivitas guru  Prosentase  

1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 8,75 

2 Menyajikan informasi 10 

3 Membagi siswa ke dalam kelompok belajar 13,75 

4 Mengajukan pertanyaan dalam LKS 16,25 

5 Membimbing kelompok bekerja  15 

6 Mendorong dan melatihkan keterampilan-keterampilan 

kooperatif 

18,75 

7 Mengevaluasi materi yang telah dipelajari 17,5 

8 Perilaku selain kategori di atas -  

Jumlah 100  

 

Pada siklus 3 Aktivitas guru  Dalam menyampaikan 

tujuan  dan memotivasi siswa sebanyak 8,75% dan aktivitasi 

menyajikan informasi sebesar 10%. Pada kedua tahap 

tersebut, guru menyampaikan tujuan pembelajaran tujuan 

dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan tentang 

mengamalkan isi al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari 

yang telah dipelajari sebelumnya. Guru juga melakukan 



identifikasi pengatahua n awal siswa terhadap kisah nabi 

Ayyub A.S. 

Aktivitas guru yang dominan pada siklus 3 adalah 

mendorong dan melatihkan keterampilan kooperatif. 

Aktivitas ini mengalami peningkatan dari 15% menjadi 

18,75%. Guru lebih banyak memotivasi siswa dalam 

menggunakan keterampilan kooperatif. Langkah ini 

tampaknya berhasil sehingga suasana pembelajaran 

kooperatif  telah berjalan  dengan baik yang terlihat dengan 

lebih banyak siswa  yang menggunakan keterampilan 

kooperatif. 

Untuk aktivitas membagi siswa kedalam kelompok 

belajar mengalami penurunan presentase dari 16,25% 

menjadi 13,75%. Guru banyak mengurangi bantuannya 

disaat siswa melakukan  transisi menuju kelompoknya . 

Aktivitas membimbing kelompok bekerja juga 

mengalami penurunan dari 18,75% menjadi 15%. 

b. Aktivitas siswa 

Indikator aktivitas siswa dirumuskan ada 8 sub 

aktivitas yang diyakini jika kedelapan aktivitas itu muncul 

secara maksimal, suasana pembelajaran ideal akan terwujud.  

Data aktivitas siswa pada siklus pertama ditunjukkan 

pada tabel 4.16 sebagai berikut : 



Tabel 4.16: Aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus 3 

NO Aktivitas guru Prosentase  

1 Mendengarkan / memperhatikan guru 13,75 

2 Membaca buku siswa dan menulis 11,25 

3 Bergerak dengan cepat menuju tempat kelompoknya 10 

4 Menggunakan suara pelan 18,75 

5 Menyampaikan pendapat 15 

6 Menjawab   16,25 

7 Bertanya  15 

8 Perilaku selain kategori di atas - 

Jumlah 100 

 

Aktivitas siswa sudah menunjukkan kesesuaian 

dengan aktivitas guru. Aktivitas siswa 

mendengarkan/memperhatikan guru dan membaca buku 

siswa/ menulis mengalami perubahan dari siklus 

sebelumnya. Untuk aktivitas mendengarkan/memperhatikan 

guru presentase turun dari 18,75% menjadi 13,75%. 

Sedangkan aktivitas membaca buku siswa/menulis 

mengalami penurunan dari 17,5% menjadi 11,25%. 

Penurunan presentase tersebut diikuti dengan kenaikan 

presentase aktivitas siswa yang berhubungan dengan 

keterampilan kooperatif, yaitu menggunakan suara pelan   



(18,75%), menyampaikan pendapat (15%), menjawab 

(16,25%), dan bertanya (15%). Hal ini menunjukkan bahwa 

suasana belajar dalam kelompok kooperatif telah berjalan 

dengan baik. 

Pada aktivitas bergerak dengan cepat menuju 

kelompoknya mengalami penurunan dari 15% menjadi 10%. 

Pada siklus ini siswa lebih cepat dalam melakukan transisi 

dibanding siklus sebelumnya karena mereka sudah mengenal 

kelompoknya dan menyesuaikan diri dengan pembelajaran 

kooperatif. Untuk aktivitas siswa selain kategori sudah tidak 

ada lagi, karena siswa sudah mampu menyesuaikan diri dan 

bekerjasama dengan kelompoknya, sehingga siswa 

mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk keberhasilan 

kelompoknya.     

2. Data hasil belajar siswa 

a. Data ketuntasan belajar siswa . 

Tabel data ketuntasan belajar siswa dapat di lihat pada 

tabel 4.17 sebagai berikut : 

                              Tabel 4.17 Rangkuman hasil kuis siklus 3 

No Karakteristik  Nilai  

1. Jumlah siswa 30 

2. Rata-rata kelas 90,33 

3. Jumlah siswa yang tuntas 30 



4. Jumlah siswa yang tidak tuntas - 

5. Ketuntasan klasikal 100% 

 

Data ketuntasan belajar  siswa pada siklus 3 

selengkapnya disajikan pada lampiran.  

b. Data perkembangan kelompok kooperatif . 

Data ini adalah nilai kelompok yang diperoleh 

dengan menjumlahkan semua nilai perkembangan individu 

dalam suatu kelompok dibagi seluruh jumlah anggota 

tersebut. Data skor perkembangan kelompok pada siklus 3 

ditunjukkan pada label 4.18 sebagai berikut: 

Tabel 4.18 skor perkembangan pada siklus 3 

No Skor perkembangan I Predikat 

1. 30 Super  

2. 26 Super  

3. 28 Super  

4. 30 Super  

5. 30 Super  

6. 28 Super  

Data skor perkembangan selengkapnya disajikan 

pada lampiran.  

Dari hasil kuis 3 nilai yang diperoleh maksimal, 

karena dari 30 siswa mendapat nilai > 70. Hal ini 



menunjukkan bahwa pembelajaran pada siklus 3 seluruh 

siswa tuntas belajarnya. Semua kelompok mendapat 

predikat super.  

c. Refleksi 

Sejalan dengan uraian pada tindakan dan observasi, aktivitas 

yang tampak dominan dapat diuraikan sebagai berikut : aktivitas 

guru yang dominan adalah mendorong dan melatihkan keterampilan 

kooperatif yang mengalami kenaikan presentase dari 15% menjadi 

18,75%. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa kegiatan 

pembelajaran pada siklus 3 sudah baik dan bercirikan pembelajaran 

kooperatif. Seperti yang dikemukakan oleh Carin bahwa salah satu 

ciri pembelajaran kooperatif adalah selama proses belajar mengajar 

berlangsung guru membantu melatihkan dan mengembangkan 

keterampilan-keterampilan interpersonal.  

Penurunan presentase terjadi juga pada aktivitas 

membimbing kelompok bekerja dari 18,75% menjadi 15% yang 

menunjukkan bahwa guru semakin mengurangi memberikan 

bantuannya kepada siswa. Sesuai dengan konsep Scaffolding ysng 

dikemukakan oleh Vygotsky, yaitu guru memberikan kepada siswa 

sejumlah bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian 

mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengambil alih tanggung jawab. 



Aktivitas guru lainnya adalah menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa ( 8,75%), menyajikan informasi (10%), membagi 

siswa kedalam kelompok belajar (13,75%), mengajukan pertanyaan 

(16,25%), dan mengevaluasi materi yang telah dipelajari (17,5%). 

Kelima aktivitas tersebut telah sesuai dengan fase-fase dalam 

pembelajaran kooperatif. 

Aktivitas siswa yang dominan pada siklus 3 adalah 

menggunakan suara pelan. Aktivitas tersebut meningkat dari 

(16,25%) menjadi (18,75%). Hal ini didukung dengan aktivitas 

selain kategori, seperti berbicara dan bercanda saat pembelajaran 

berlangsung dengan presentase 0%. Pada siklus ini siswa tampaknya 

sudah menyesuaikan diri dan bekerjasama dengan kelompoknya. 

Aktivitas siswa bergerak dengan cepat menuju tempat 

kelompoknya mengalami banyak penurunan dari 15% menjadi 10%. 

Pada tahap ini siswa lebih cepat dalam melakukan transisi tanpa 

bantuan guru menuju temapat kelompoknya. Hal ini dikarenakan 

mereka sudah mengenal kelompoknya dan menyesuaikan diri 

dengan pembelajaran kooperatif. 

Di akhir pembelajaran guru memberikan kuis 3 untuk 

mengukur prestasi belajar siswa. Waktu yang digunakan untuk 

mengerjakan kuis 3 adalah 15 menit. Hasil rangkuman kuis 3 

tampak pada tabel 4.17. Dari tabel terlihat bahwa nilai yang 

diperoleh sudah maksimal, karena dari semua siswa telah tuntas 



belajar, sehingga ketuntasan belajar klasikal yang sebesar 100%. Hal 

ini disebabkan siswa sudah mampu bekerja secara kooperatif yang 

dapat dilihat dari semakin meningkatnya aktivitas siswa yang 

berhubungan dengan keterampilan kooperatif, yaitu menggunakan 

suara pelan, menyampaikan pendapat, menjawab, dan bertanya. 

Sesuai dengan pendapat Nur (1996) yang menyatakan bahwa 

keterampilan kooperatif berfungsi untuk memperlancar hubungan 

kerja dan tugas.  

Semua kelompok pada siklus 3 ini mendapatkan 

penghargaan berupa sertifikat “The super team” karena mereka 

meraih predikat kelompok super. 

Tercapainya ketuntasan belajar secara klasikal dan adanya 

penghargaan menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran koope ratif 

telah tercapai. Hal ini juga sesuai dengan teori motivasi bahwa 

adanya penghargaan dalam kelompok dapat memberikan penguatan 

sosial dan respon terhadap tugas kelompoknya.  

d. Revisi 

Dari hasil kegiatan pembelajaran dan pengamatan pada 

siklus 3 adalah : 

a. Guru lebih memotivasi siswa untuk bekerja kooperatif dan 

menggunakan keterampilan kooperatif.  

b. Guru lebih mengurangi bantuan dan bimbingan pada siswa. 



Masih ada permasalahan di akhir siklus 3, namun 

pembelajara pada pokok bahasan iman kepada kitab-kitab Allah 

dianggap telah selesai dan masalah yang ada disarankan supaya 

diselesaikan untuk pokok bahasan lainnya.  

4. Data respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif 

Pemberian angket respon siswa terhadap perangkat dan 

kegiatan pembelajaran  dengan menggunakan pembelajaran kooperatif 

dilakukan pada siklus 3 pada tanggal 27 Oktober 2009. respon siswa 

terhadap perangkat dan kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 

4.19. 

Tabel 4.19 Angket respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif 

Senang  Tidak senang  

No  

 

Uraian  F  % F  % 

1. Bagaimana perasaan anda selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran ini ?  

27 90 3 10 

2. Bagaimana perasaan anda terhadap : 

a. Materi pelajaran ? 

b. Lembar kegiatan siswa (LKS) ? 

c. Evaluasi/ kuis ? 

d. Suasana belajar di kelas ? 

e. Cara penyajian materi oleh guru 

? 

 

 

 

 

 

26 

29 

24 

28 

27 

 

86,67 

96.67 

80 

93,33 

90 

 

4 

1 

6 

2 

3 

 

13,33 

3,33 

20 

6,67 

10 

 

 

 

 



Baru  Tidak baru  

F  % F  % 

3. Bagaimana pendapat anda selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran ? 

30 100 0 0 

4. Bagaimana pendapat anda terhadap : 

a.   Materi pelajaran ? 

b. Lembar kegiatan siswa (LKS) ? 

c. Evaluasi/ kuis ? 

d. Suasana belajar di kelas ? 

e. Cara penyajian materi oleh guru ? 

 

 

22 

28 

23 

28 

29 

 

 

73,33 

93,33 

76,67 

93,33 

96,67 

 

 

8 

2 

7 

2 

1 

 

 

26,67 

6,67 

23,33 

6,67 

3,33 

Setuju  Tidak setuju   

F  % F  % 

5. Bagaimana tanggapan anda jika 

pokok bahasan selanjutnya 

menggunakan pembelajaran seperti 

ini ? 

26 86,67 4 13,33 

6. Bagaimana pendapat anda jika mata 

pelajaran yang lain diajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran 

kooperatif ? 

25 83,33 5 16,67 

 

Berdasarkan data pada tabel tersebut tampak bahwa siswa 

menyatakan senang mengikuti pembelajaran (90%), dan menyenangi 

materi (86,67%), LKS (96,67%), kuis (80%), cara penyajian oleh guru 

(90%), dan suasana belajar (93,33%). 



Pembelajaran kooperatif tergolong baru bagi siswa terutama 

dalam hal kegiatan pembelajaran (100%), materi pelajaran (73,33%), 

LKS (93,33%), kuis (76,67%), suasana belajar (93,33%), dan cara 

penyajian oleh guru (96,67%). 

Kesimpulan ini didukung oleh respon lain dari siswa yang 

menyatakan setuju untuk mengikuti kegiatan pembelajaran serupa 

untuk pokok bahasan selanjutnya (86,67%), dan untuk mata pelajaran 

lain (83,33%). 

5.  Ada atau tidak adanya hubungan antara pembelajaran  kooperatif 

dengan hasil belajar PAI  

Setelah data terkumpul, maka diperoleh nilai siswa sebagai 

berikut : 

Tabel 4.20 :  

Hasil belajar siswa sebelum pembelajaran kooperatif (Pre test) dengan hasil 

belajar siswa sesudah pembelajaran kooperatif (Post test) 

Nilai NO Nama Siswa 
Pre Test Post Test 

1 Afif Amrullah 50 60 
2 Amiruddin 60 65 
3 Aprilia Ritma S 50 55 
4 Azmi Tamam 55 60 
5 Chusnul Lailiyah 50 45 
6 Farihah 55 60 
7 Fikri Asrori 50 65 
8 Hidayatul Kholilah 80 90 
9 Ismail  60 75 

10 Kurrotul Aini 55 30 
11 Laila Rahmania 60 70 
12 Machrus  50 25 
13 Maulidia  60 80 
14 Musdholifah  80 85 



15 M. Anas 60 65 
16 M. Haris 55 60 
17 M. Irfan 50 60 
18 M. Misbahul M 85 90 
19 M. Rokib 60 65 
20 M. Saiful 60 75 
21 M. Tohir 70 80 
22 Novia  70 80 
23 Reza  60 70 
24 A. Rifan 70 85 
25 Saiful A  50 45 
26 St. Aminah 60 65 
27 Zainul Alim 55 60 
28 Zumrotul Hasanah 50 40 
29 Anisa  50 60 
30 Rosim  60 65 

?  1780 1920  
 

Tabel 4.21 :  

Korelasi antara hasil belajar siswa sebelum pembelajaran kooperatif (Pre test) 

dengan hasil belajar siswa sesudah pembelajaran kooperatif (Post test) 

Nilai 
Pre test Post test 

 
No 

X Y 

 
d (Post test – Pre test) 

 
d² 

1 50 60 10 100 
2 60 65  5 25 
3 50 55  5 25 
4 55 60  5 25 
5 50 45 - 5 25 
6 55 60 5 25 
7 50 65 15 225 
8 80 90 10 100 
9 60 75 15 225 

10 55 30 - 25 625 
11 60 70 10 100 
12 50 25 - 25 625 
13 60 80 20 400 
14 80 85 5 25 
15 60 65 5 25 
16 55 60 5 25 
17 50 60 10 100 



18 85 90 5 25 
19 60 65 5 25 
20 60 75 15 225 
21 70 80 10 100 
22 70 80 10 100 
23 60 70 10 100 
24 70 85 15 225 
25 50 45 - 5 25 
26 60 65 5 25 
27 55 60 5 25 
28 50 40 - 10 100 
29 50 60 10 100 
30 60 65 5 25 
?  1780 1920 150 3800 
 59,33  64   

 

C. Analisis Data 

Diketahui :  X = 59,33 

  Y = 64 

  ? d = 150 

Untuk mengetahui signifikansi antara hasil belajar siswa sebelum 

dan sesudah pembelajaran kooperatif, maka peneliti menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

   t  =           Md 
 
          v  S X²d  
       

   N ( N-1 ) 
  
 Md = ? d   = 150   = 5 
 

N 30  
 

  
 S X²d = ? d ² -   ( ? d ) ²   = 3800 -   ( 150 ) ²    

 
       N                           30 



S X²d = 3800 -   22500 = 3800 – 750 = 3050    
 

                 30 
 
 
t  =           Md 
 
 v  S X²d  
       

    N ( N-1 ) 
 

=                  5           =                  5                     
 

 v  3050                      v  3050 
              
              30 ( 30 -1 )                     30 X 29 
   
 
=                  5                     
 
 v  3050 
       

       870 
 

 
=                  5                 =          5      
 

v  3,5057471           1,872364 
 

 
=         2,67 

 
 

D. Pengujian Hipotesis 

d.b = N –1 = 30 – 1 = 29 (sampel) 

t       = 2,04 
   005 
 
Harga t = 2,67 

 
 
 Harga t = 2,67 > 2,04 



 Jadi, diperoleh harga t = 2,67, dengan taraf signifikan yaitu 5% 

karena jumlah sampel peneliti selidiki (d.b) N-1=30-1=29, maka harga t 

tabe = 2,04. 

Sehingga dapat disimpulkan Ha diterima yang berbunyi : “ Ada 

korelasi antara hasil belajar siswa sebelum pembelajaran kooperatif 

dengan hasil belajar siswa sesudah pembelajaran kooperatif.” Dan Ho 

ditolak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




