
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran

kontekstual. Sistem pengajaran pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan

sebagai sistem kerja/belajar kelompok yang terstruktur. Terdapat empat unsur

pokok yang termasuk dalam belajar terstruktur yaitu saling ketergantungan

positif, tanggung jawab individual, interaksi personal dan keahlian

bekerjasama (Amri dan Ahmadi, 2010: 90).

Pendapat dari Nurulhayati (dalam Rusman, 2012: 203) bahwa pembelajaran

kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa

dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi dan belajar bekerja sama

dengan anggota kelompok lainnya. Model ini membuat siswa memiliki dua

tanggung jawab, yaitu mereka bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan

membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. Hal ini sejalan dengan

pemikiran Artzt dan Newman (dalam Trianto, 2009: 56) menyatakan bahwa

dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam suatu tim

menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Setiap

anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan

kelompoknya.
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Pembelajaran kooperatif dipandang sebagai strategi mengajar yang

memberikan peran terstruktur bagi siswa seraya menekankan interaksi siswa-

siswa (Eggen dan Kauchak, 2012: 136). Menurut pendapat Ratumanan

(dalam Trianto, 2009: 62) interaksi yang terjadi dalam pembelajaran

kooperatif dapat memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya

perkembangan intelektual siswa. Lebih lanjut Slavin (dalam Rusman, 2012:

201) menerangkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif dibolehkan

terjadinya pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam kelompok.

Model pembelajaran kooperatif menjadikan guru lebih berperan sebagai

fasilitator yang berfungsi sebagai jempatan penghubung kearah pemahaman

yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak banyak

memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga harus membangun

pengetahuan dalam pikirannya. Siswa mempunyai kesempatan untuk

mendapatkan pengalaman langsung untuk menerapkan ide-ide mereka, ini

merupakan kesempatan bagi siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-

ide mereka sendiri.

Pembelajaran kooperatif memberikan keuntungan baik pada siswa kelompok

bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-

tugas akademiknya (Trianto, 2009: 59). Menurut Johnson (dalam Eggen dan

Kauchak, 2012: 153) siswa yang bekerja sama di dalam kelompok kooperatif

mengasah keterampilan sosial mereka, menerima siswa dengan kemampuan

kesulitan belajar, dan membangun persahabataan dan sikap positif terhadap

orang lain yang memiliki prestasi, etnisitas, dan gender berbeda. Hal lain

yang mendukung adalah pernyataan Trianto (2009: 60) bahwa di dalam
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proses pembelajaran kooperatif akan memberikan peluang kepada siswa yang

berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama

lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan

kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain.

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konversional yang

menerapkan sistem kompetisi yaitu keberhasilan individu diorientasikan pada

kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau

dipengaruhi oleh kerja sama antarsiswa yang saling ketergantungan dalam

keberhasilan kelompoknya (Amri dan Ahmadi, 2010: 93). Manfaat dari kerja

sama yang saling ketergantungan antarsiswa di dalam pembelajaran

kooperatif berasal dari empat faktor diungkapkan oleh Slavin (dalam Eggen

dan Kauchak, 2012: 153) yaitu (1) siswa dengan latar belakang berbeda

bekerja sama; (2) anggota kelompok memiliki status yang setara; (3) siswa

mempelajari diri mereka satu sama lain sebagai individu; dan (4) guru

menekankan nilai dari kerja sama di antara semua siswa.

B. Model Pembelajaran Kooperatif Numbered Head Together (NHT)

Model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together (NHT)

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Tipe ini

dikembangkan oleh Kagan dalam (Lie, 2002: 58) teknik ini memberikan
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kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, tipe ini juga

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama siswa.  Model

pembelajaran ini selalu diawali dengan membagi kelas menjadi beberapa

kelompok, masing-masing siswa dalam kelompok sengaja diberi nomor untuk

memudahkan kinerja kelompok, mengubah posisi kelompok, menyusun

materi, mempresentasikan, dan mendapat tanggapan dari kelompok lain.

Pernyataan yang hampir sama dikemukakan oleh Bawn (2007: 47).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa model NHT memungkinkan
lebih efektif dari pada dengan cara yang tradisional. Perbedaan rata-rata
presentasinya antara dua cara yaitu 15,79%. Banyak penelitian mencatat
bahwa tidak terdapat siswa-siswa yang prestasinya mengalami
kegagalan selama menggunakan model NHT. Walaupun banyak
penilitian tidak terdapat perbedaan prestasi yang seragam, selama para
siswa diberikan tugas dengan model NHT yang bermanfaat untuk
prestasi akademiknya pada siswa-siswa negara meksiko amerika dan
afrika yang hasil belajarnya mengalami kesulitan.

Dalam proses pembelajaran kooperatif terdapat pedoman yang harus

dilaksanakan agar tercipta suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan.

Ibrahim (2000: 6) menyatakan ada beberapa unsur dasar pembelajaran

kooperatif yang mengharuskan siswa untuk:

1. Menganggap bahwa mereka “sehidup sepenanggungan bersama” dalam

kelompoknya.

2. Bertanggung jawab atas segala sesuatu didalam kelompoknya, seperti

milik mereka sendiri.

3. Melihat bahwa semua siswa di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang

sama.
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4. Membagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara anggota

kelompoknya.

5. Dievaluasi atau diberikan hadiah penghargaan yang juga akan dikenakan

untuk semua anggota kelompoknya.

6. Berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk

belajar bersama selama proses belajarnya.

7. Mempertanggung jawabkan secara individual materi yang ditangani dalam

kelompok kooperatif.

Ibrahim mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran

kooperatif dengan tipe NHT yaitu:

1. Hasil belajar akademik stuktural, yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa

dalam tugas-tugas akademik.

2. Pengakuan akan adanya keragaman. yaitu agar siswa dapat menerima

teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang.

3. Pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan

keterampilan sosial siswa.

Keterampilan yang dimaksud antara lain: berbagi tugas, aktif bertanya,

menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja

dalam kelompok dan sebagainya. Trianto (2009: 83) mengatakan bahwa

dalam proses pembelajaran dalam kelas, guru menggunakan struktur empat

fase sebagai sintaks NHT:
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1. Fase 1: Penomoran

Dalam fase ini, guru membagi siswa kedalam kelompok 3-5 orang dan

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5.

2. Fase 2: Mengajukan pertanyaan

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi.

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. Misalnya,

“Berapakah jumlah gigi orang dewasa?” atau berbentuk arahan, misalnya

“ Pastikan setiap orang mengetahui 5 ibu kota propinsi yang terletak di

pulau sumatra.”

3. Fase 3: Berpikir bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim.

4. Fase 4: Menjawab

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab

pertanyaan untuk seluruh kelas.

Lie (2008: 47) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe NHT ini

mempunyai kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan NHT diantaranya: Masing-masing anggota kelompok memiliki

banyak kesempatan untuk berkontribusi, interaksi lebih mudah, banyak ide

yang muncul, lebih banyak tugas yang bisa dilaksanakan dan guru mudah

memonitor kontribusi.
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Kelemahan NHT diantaranya: Membutuhkan lebih banyak waktu,

membutuhkan sosialisasi yang lebih banyak, kurangnya kesempatan untuk

kontribusi individu serta siswa lebih mudah melepaskan diri dari keterlibatan

dan tidak memperhatikan.

Menurut Mahaedi dalam (Baker, 2013: 7) “Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa 80% dari siswa-siswa mempunyai rata-rata
ketepatan presentasi yang tertinggi pada soal-soal NHT dengan
rangsangan yang digunakan. 13% siswa-siswa mempunyai rata-rata
ketepatan rangsangan tertinggi setelah menggunakan NHT tanpa
rangsangan dan 4% dari siswa-siswa mempunyai rata-rata ketepatan
presentasi setelah menggunakan seluruh tim yang menjawab
pertanyaan. (Maheadi dkk, 2006). Banyak Penelitian menyatakan
bahwa NHT atau NHT tanpa rangsangan memberi para guru dengan
dua hubungan yang mudah untuk melakasanakannya, biayanya yang
murah, dan caranya yang efektif untuk mengajarkan pengetahuan dasar
yang penting sebagai pendorong para siswa untuk memperoleh konsep
pengetahuan alam yang penting”.

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Shair (TPS)

Think Pair Share (TPS) adalah suatu struktur yang dikembangkan pertama

kali oleh Profesor Frank Lyman di Universitas Meryland pada tahun 1981

dan diadopsi oleh banyak penulis sebagai bagian dari pembelajaran

kooperatif.

Tahapan TPS adalah sebagai berikut:

Tahap 1. Thinking (berpikir): Guru memberikan mengajukan pertanyaan dan

siswa memikirkan jawaban secara mandiri untuk beberapa saat.

Tahap 2. Pairing (berpasangan): Guru meminta siswa berpasangan dengan

siswa yang lain untuk mendiskusikan apa yang dipikirkan.
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Interaksi selama tahap ini diharapkan siswa dapat berbagi jawaban

dengan pasangannya. Biasanya Guru memberi waktu 4-5 menit

untuk berpasangan.

Tahap 3. Sharing (berbagi): Pada tahap akhir ini guru meminta pada

pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang

telah mereka bicarakan. Secara bergiliran pasangan demi pasangan,

dan dilanjutkan sampai sekitar seperempat pasangan telah

mendapatkan kesempatan untuk melaporkan. Menurut Ibrahim

(2000: 26-27). Pernyataan yang hampir sama dikemukakan oleh

Azlina (2010: 23) bahwa:

“Teknik TPS terpilih untuk digunakan di CETLs harus dengan beberapa
alasan. TPS merupakan pembelajaran kooperatif yang diungkapkan
dalam diskusi yang berotasi yang mana para siswa mendengarkan
presentasi, berpikir secara individu,berbicara pada setiap pasangannya
dan akhirnya berbagi jawaban dengan dengan kelompok yang lebih
besar. TPS merupakan teknik pembelajaran yang memberikan waktu
untuk menambah kedalaman dan memperluas pemikiran”.

Menurut Lyman (2002: 2), TPS memiliki banyak keuntungan daripada

metode Tanya jawab. TPS dapat mengoptimalisasi partisipasi siswa. Siswa

diberi kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain.

Waktu berpikir akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan jawaban.

Siswa akan dapat memberikan jawaban yang lebih panjang dan lebih

berkaitan. Jawaban telah dipikirkan dan didiskusikan. Siswa akan lebih berani

mengambil resiko dan mengemukakan jawabannya didepan kelas. Proses

pelaksanaan TPS akan membatasi munculnya aktivitas siswa yang tidak
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relevan dengan pembelajaran karena siswa harus mengemukakan

pendapatnya, minimal pada pasangannya.

Teknik belajar TPS yang dikembangkan oleh Kagan dalam (Lie, 2002: 56)

sebagai struktur kegiatan pembelajaran gotong royong. Teknik ini memberi

siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain.

Keunggulan lain dari tekhnik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa.

Tekhnik ini biasa digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua

tingkatan anak didik.

“Model TPS meliputi siswa yang mendiskusikan jawaban dan
pertanyaan dengan kelompok lainnya. Guru bertanya kepada seluruh
siswa dan memberikan banyak waktu kepada para siswa untuk
menjawab pertanyaan secara individu. Kemudian guru menjelaskan
kepada para siswa secara bergilir untuk mendidkusikan jawabannya.
Para siswa diberikan waktu untuk mendiskusikan jawaban dengan
pasangannya. Jika jawaban berbeda, satu orang mencoba untuk
meyakinkan pasangannya dengan jawaban yang benar”. Barkley (dalam
Trent, 2013: 5)

Adapun keunggulan dari TPS adalah lebih mengoptimalkan partisipasi siswa

didalam proses belajar mengajar disekolah. Selain siswa lebih banyak

berfikir, menjawab dan saling membantu dalam kelompok kecil yang

heterogen baik secara akademik maupun jenis kelamin. Kelompok kecil ini

diharapkan siswa lebih aktif  belajar untuk menyelesaikan tugas- tugas

akademik dan semua anggota kelompok merasa terlibat didalamnya sehingga

diterapkanlah  pembelajaran kooperatif tipe TPS. Pembelajaran kooperatif

tipe TPS dilakukan dengan cara siswa diberi pertanyaan atau soal untuk

dipikirkan sendiri (Think), kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan

jawaban atau pendapatnya dengan pasangannya (Pair), setelah itu guru dapat
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menunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan pendapatnya atas pertanyaan

atau soal itu bagi seluruh kelas (Share).TPS dirancang untuk mempengaruhi

pola interaksi siswa. Struktur ini menghendaki siswa bekerja saling

membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan

kooperatif daripada individu. Kelebihan dalam kelompok berpasangan

menurut Lie ( 2002: 45) yaitu: Meningkatkan partisipasi siswa dalam

kelompok, cocok untuk tugas sederhana, lebih banyak kesempatan untuk

kontribusi masing- masing anggota kelompok serta interaksi lebih mudah dan

cepat membentuknya.

D. Aktivitas Belajar Oleh Siswa

Aktivitas belajar siswa mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2007: 97) yang

menyatakan bahwa dalam pembelajaran sangat diperlukan adanya aktivitas,

tanpa aktivitas proses pembelajaran itu tidak mungkin akan berlangsung

dengan baik. Menurut Hamalik (2004: 171) pembelajaran yang efektif adalah

pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan

aktivitas sendiri. Sebagai pendukung, Rohani (2004: 9-10) menyatakan dalam

pembelajaran yang efektif guru hanya merangsang keaktifan siswa dengan

jalan menyajikan bahan pengajaran, yang mengelolah dan mencerna adalah

peserta didik itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat dan latar

belakang masing-masing.

Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas

fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah siswa giat-aktif dengan anggota
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badan, membuat sesuatu, bermain maupun berkerja, ia tidak hanya duduk dan

mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta didik yang memiliki

aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya dalam pengajaran, seperti mendengarkan, mengamati,

menyelidiki, mengingat, menguraikan, mengasosiasikan ketentuan satu

dengan lainnya, dan sebagainya (Rohani dan Ahmadi, 1995: 6). Dua aktivitas

(fisik dan psikis) dipandang sebagai hubungan yang erat. Sehubungan dengan

ini, Peaget (dalam Sardiman, 2007: 100) menerangkan bahwa seorang anak

itu berpikir sepanjang ia berbuat, tanpa berbuat berarti anak itu tidak berpikir.

Lebih lanjut Rohani (2004: 7) menyatakan berpikir pada taraf verbal baru

timbul setelah individu berpikir pada taraf perbuatan, sehingga disini berlaku

prinsip learning by doing-learning by experience.

Terdapat “Miss-understanding” yang sering muncul bahwa keaktifan atau

kegiatan kegiatan disamakan dengan menyuruh peserta didik melakukan

sesuatu. Haruslah dipahami, keaktifan atau kegiatan yang dimaksud tentu jika

peserta didik dapat mengekspresikan kemampuan sendiri, misalnya ringkasan

membuat adegan dengan benda-benda konkrit. Sehingga ia tidak hanya

menggunakan telinga saja tetapi juga mata, tangan ikut memikirkan,

rarasakan sesuatu dan sebagainya (Rohani, 2004: 8).

Menurut Diedrich (dalam Rohani, 2004: 9) membagi aktivitas belajar peserta

didik dalam 8 kelompok, yaitu sebagai berikut :
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1. kegiatan visual, seperti membaca, memerhatikan gambar, mangamati

eksperimen, demonstrasi, pameran dan mengamati orang lain bekerja atau

bermain.

2. kegiatan lisan (oral) seperti: mengemukakan suatu fakta atau prinsip,

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran,

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.

3. kegiatan mendengarkan, sebagai contoh mendengarkan penyajian bahan,

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, pendengarkan suatu

permainan, mendengarkan radio.

4. kegiatan menulis, misalnya menulis cerita, menulis laporan, memeriksa

karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan

mengisi angket.

5. kegiatan menggambar, misalnya : menggambar, membuat grafik, chart,

diagram peta dan pola.

6. kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat,

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan,

menari dan berkebun.

7. kegiatan mental, sebagai contoh misalnya merenungkan, mengingat,

memecahkan masalah, menganalisis, factor-faktor, melihat, hubungan-

hubungan dan membuat keputusan.

8. kegiatan emosional, seperti misalnya, minat, membedakan, berani, tenang,

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, tenang, gugup, dan lain-

lain.
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Penggunaan asas aktivitas belajar besar nilainya bagi pengajaran para siswa,

oleh karena (1) siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami

sendiri; (2) berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa

secara integral; (3) memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa; (4)

bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri; (5) memupuk disiplin siswa

secara wajar dan suasana belajar menjadi demokratis; (6) mempererat

hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara orang tua dengan

guru; (7) pengajaran diselnggarakan secara realistis dan konkret sehingga

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan

verbalistis; serta (8) pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana

aktivitas dalam kehidupan di masyarakat (Hamalik, 2004: 175).

E. Hasil Belajar Oleh Siswa

Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah

mengatasi aktivitas belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2006:

23) yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah suatu usaha atau keinginan

anak untuk menguasai bahan-bahan pelajaran yang diberikan guru sekolah.

Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut bergantung apa yang

diperlajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, apabila peserta didik

mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep, maka perubahan perilaku yang

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran,

perubahan perilaku yang dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan

aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran.
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Hasil belajar merupakan bukti adanya proses belajar mengajar antara guru

dengan siswa. Menurut Hamalik (2004: 30) hasil belajar akan tampak pada

setiap perubahan aspek-aspek berikut ini: pengetahuan, pengertian, kebiasaan,

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis, budi

pekerti dan sikap. Hasil belajar adalah suatu kegiatan pembelajaran setelah

kegiatan pembelajaran berlangsung. Hasil belajar dapat diketahui dengan

melakukan proses evaluasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Hasil

belajar ini merupakan puncak dari proses belajar siswa. Menurut Dimyati dan

Mudjiono (2002: 3) hasil belajar merupakan suatu interaksi tindak belajar dan

tindak mengajar. Dari sisi guru tindak mengajar diakhiri dengan poses

evaluasi belajar, dari sisi siswa hasil belajar merupakan puncak proses

belajar.

Sukmadinata (2009: 102) hasil belajar atau achievement merupakan realisasi

atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang

dimiliki seseorang. Hampir sebagian terbesar dari perilaku yang diperlihatkan

seseorang merupakan  hasil belajar. Perilaku ini dapat berupa perilaku dalam

bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan

motorik. Tingkat penguasaan hasil belajar biasanya dilambangkan dengan

angka 0-10 pada pendidikan dasar dan menengah serta huruf A, B, C, D pada

pendidikan tinggi.

Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27) menyebutkan enam jenis

prilaku ranah kognitif sebagai berikut:
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a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan ini berkenaan

dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip atau metode.

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang

hal yang dipelajari.

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru, misalnya

menggunakan prinsip.

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam

bagian-bagian sehingga struktur keseluruh dapat dipahami dengan baik.

misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.

e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya

kemampuan menyusun program.

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang

beberapa hal berdasarkan beberapa kriteria tertentu, misalnya

kemampuan menilai hasil ulangan.

Hasil belajar setiap individu dipengaruhi oleh belajar siswa. Muhabbidin

Syah (2002: 144) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi belajar siswa

yaitu faktor dari dalam, faktor dari luar dan pendekatan belajar.

A. Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar

yang berasal dari siswa belajar. Faktor dari dalam meliputi dua aspek,

fisiologi dan psikologis.
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1. Fisiologi, faktor ini meliputi kondisi jasmaniah secara umum dan kondisi

panca indra.

2. Psikologis, faktor ini meliputi kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi

dan kemampuan kognitif.

B. Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi

lingkungan sosial dan lingkungan non sosial.

1. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah manusia atau sesama

manusia, baik manusia itu ada (kehadirannya) ataupun tidak langsung

hadir.  Lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar siswa ini dapat

dibedakan menjadi tiga yaitu rumah, sekolah dan masyarakat.

2. Lingkungan non sosial meliputi keadaan udara, waktu belajar, cuaca,

lokasi gedung sekolah dan alat-alat pembelajaran.

C. Faktor pendekatan belajar (approach to learning) yaitu jenis upaya belajar

yang meliputi strategi, model dan metode yang digunakan siswa untuk

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.


