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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan

pada penyediaan sumber belajar (Dimyati dan Mudjiono, 1996: 297).

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.

Pembelajaran tersebut merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan

oleh peserta didik atau murid (Sagala, 2003:173).

Siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang

sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya.

Maka pendekatan kontruktivisme dalam pelajaran yang biasa terdapat yaitu

dilakukan melalui pembelajaran cooperative (Depdiknas, 2002: 124).

Kesediaan untuk bekerjasama antara siswa dalam kelompok-kelompok pada

pembelajaran akan membawa pengaruh yang positif bagi siswa karena dapat

mengembangkan keterampilan kerjasama diantara para siswa dalam

menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam belajar mereka. Bahkan

banyak peneliti menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (peer

feaching) ternyata lebih efektif dari pada pengajaran oleh guru (Lie, 2004: 31).
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Pada dasarnya Cooperative Learning mengandung pengertian sebagai suatu

sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama

dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua

orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Cooperative Learning

juga dapat diartikan sebagai suatu struktur bersama dalam suasana

kebersamaan diantara sesama anggota (Solihatin, 2007:25).

Pembelajaran kooperatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Siswa bekerja dalam tim (team) untuk menuntaskan tujuan belajar.

2. Tim terdiri dari siswa-siswa yang mempunyai tingkat keberhasilan tinggi,

sedang, dan rendah.

3. Bila memungkinkan tim merupakan campuran suku, budaya dan jenis

kelamin.

4. Sistem penghargaan diorientasikan baik pada kelompok maupun individu

(Estiti, 2006:8).

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang memiliki

latar belakang dan kondisi yang berbeda untuk bekerja saling bergantung satu

sama lain atas tugas-tugas bersama sehingga mendorong terciptanya suatu

kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan komunikasi, interaksi

edukatif dua arah dan banyak arah sehingga diperkirakan siswa yang belajar

tersebut secara mental emosional lebih terlihat. Model Cooperative Learning

tidak sama dengan sekadar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar

Cooperative Learning yang membedakannya dengan pembelajaran biasa.

Pelaksanaan prosedur model Cooperative Learning dengan benar akan

memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif. Pendekatan ini
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dikembangkan oleh Spencer Kagaen, pendekatan ini memberi penekanan pada

penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa. Struktur yang dikembangkan oleh Kagaen ini menghendaki

siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh

penghargaan cooperative dari pada penghargaan individual.

Para ahli telah menunjukkan bahawa Cooperative Learning dapat

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dan membantu siswa

menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Cooperative Learning juga dapat

memberikan keunggulan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok

atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik (Trianto,

2007:44).

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing, oleh karena itu dibutuhkan kejelian guru dalam memilih model

pembelajaran yang akan diterapkan di kelas.  Sehingga, pemilihan model

pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan

dipelajari dan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari

model tersebut.  Jarolimek dan Parker (dalam Nurfarida, 2009: 19),

menyatakan keunggulan yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif adalah:

a. Saling ketergantungan yang positif.

b. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu.

c. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas.

d. Suasana kelas rileks dan menyenangkan.

e. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan

siswa, dan siswa dengan guru.
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f. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi

yang menyenangkan.

Adapun kelemahan dari model pembelajaran ini adalah:

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, sehingga lebih

banyak memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga.

b. Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai agar

proses pembelajaran berjalan lancar.

c. Selama diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan meluasnya

topik permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tidak sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan.

d. Saat berdiskusi, terkadang cenderung didominasi oleh seseorang, sehingga

dapat mengakibatkan siswa lain menjadi pasif.

B. Tipe Numbered Head Together (NHT)

Model pembelajaran NHT merupakan salah satu model pembelajaraan

kooperatif. Menurut Komalasari (2013: 62) Model pembelajaran ini setiap

siswa diberi nomor kemudian dibuat suatu kelompok kemudian secara acak

guru memanggil nomor dari siswa.

Langkah-langkah pembelajaran :

a. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok

mendapat nomor.

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap

anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya.

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil

melaporkan hasil kerja sama mereka.

e. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang

lain.

f. Kesimpulan.
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Pada dasarnya NHT merupakan varian dari diskusi kelompok. Teknis

pelaksanaannya hampir sama dengan diskusi kelompok. Pertama-tama guru

meminta siswa untuk duduk berkelompok-kelompok. Masing-masing anggota

diberi nomor. Setelah selesai guru memanggil nomor (baca:anggota) untuk

mempresentasikan hasil diskusinya. Guru tidak memberitahukan nomor

berapa yang akan berpresentasi selanjutnya. Begitu seterusnya hingga semua

nomor terpanggil. Pemanggilan secara acak ini akan memastikan semua siswa

benar-benar terlibat dalam diskusi tersebut (Nurhadi, 2004). Number Head

Together adalah suatu Model pembelajaran yang lebih mengedepankan

kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi

dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas

(Komalasari, 2013 : 60).

Dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru menggunakan

struktur empat fase sebagai sintaks NHT:

1. Fase 1: Penomoran

Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam 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.

3. Fase 3: Berpikir Bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim.
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4. Fase 4: Menjawab

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan

untuk seluruh kelas (Trianto, 2010: 82-83).

NHT mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana dikemukakan oleh

Suwarno (2010) bahwa pembelajaran model NHT memiliki kelebihan dan

kelemahan sebagai berikut:

 Kelebihan

1. Terjadinya interaksi antara siswa melalui diskusi/siswa secara

bersama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh manfaat

melalui aktifitas belajar kooperatif.

3. Dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi

pengetahuan akan manjadi lebih besar/kemungkinan untuk siswa

dapat sampai pada kesimpulan yang diharapkan.

4. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan

keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat

kepemimpinan.

 Kelemahan

1. Siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat

menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah.

2. Proses diskusi dapat berjalan lancar jika ada siswa yang sekedar

menyalin pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman

yang memadai.
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3. Pengelompokkan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang

berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus.

C. Kemampuan berkomunikasi

Komunikasi sebenarnya adalah penyampaian pesan. Dalam kondisi normal

(persepsi dan bahasa antara penerima dan pengirim pesan adalah sama)

pesan tersebut akan mendapat tanggapan yang wajar dan seharusnya.

Menurut Sapriati (2009 :40), mengkomunikasikan adalah menyampaikan

hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil

penyelidikan. Keterampilan mengkomunikasikan dapat dikembangkan

dengan menghimpun informasi dari grafik atau gambar yang menjelaskan

benda-benda serta kejadian-kejadian secara rinci. Kemampuan untuk

memilih penjelasan yang tepat tentang benda, organisme, dan kejadian

merupakan  dasar untuk komunikasi lisan secara efektif.

Menurut Wahjono (2010: 219-222) perlu dipahami bahwa dalam proses

penyampaian pesan tersebut ternyata melalui beberapa tahap sebelum

pesan yang disampaikan oleh pengirim tersebut direspons oleh penerima.

Dalam dua komunikasi ada dua kategori, yaitu:

1. Komunikasi verbal (bahasa) yaitu dengan ucapan kalimat, pesan lisan

maupun tulisan dan gambar.

2. Komunikasi non verbal (non bahasa) yaitu komunikasi yang

disampaikan dengan gerakan tubuh, air muka, dan jarak fisik antara

pengirim dan penerima pesan dengan istilah lain disebut kinestika.

Manusia berkomunikasi karena manusia memang membutuhkan

komunikasi itu untuk membangun dan mengembangkan relasi dengan
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orang lain yang dibangun melalui pesan (isi/informasi) yang disampaikan

melalui tindakan komunikasi. Komunikasi pembelajaran pun merupakan

salah satu alasan manusia berkomunikasi karena manusia membutuhkan

pendidikan  yang didalamnya pasti ada pembelajaran. Dalam pembelajaran

itu akan terjadi komunikasi, seperti komunikasi antara pendidik dan

terdidik dan komunikasi diantara sesama pembelajar, sehingga bias

tercapai tujuan pembelajaran tersebut (Iriantara, 2014: 12).

Untuk keberhasilan pembelajaran antara guru dan siswa, sangat penting

adanya komunikasi efektif di kelas. Siswa didorong agar mampu

berkomunikasi dengan baik, dengan cara belajar untuk mengungkapkan

pendapat/argument dan mempertahankan pendapat/argument. Menurut

Babee (2012, 17-20) dalam Iriantara (2014,15-16), ada tiga bentuk

(sebagian pakar komunikasi menyebutnya sebagai level komunikasi)

keterampilan berkomunikasi yang penting yaitu: (1) keterampilan menjalin

relasi atau keterampilan berkomunikasi interpersonal; (2) keterampilan

bekerja sama atau berkolaborasi dalam keterampilan berkomunikasi

kelompok; (3) keterampilan mempresentasikan atau keterampilan

berbicara di depan public. Ketiga bentuk komunikasi ini dipergunakan

dalam kegiatan pembelajaran.

Komunikasi melibatkan seluruh rasa, pengalaman, emosi dan kecerdasan.

Dalam istilah umum yang sederhana, proses komunikasi berupa arus pesan

melalui suatu saluran dari sumber pesan atau informasi menuju penerima

pesan. Pesan yang sampai kepada pihak penerima tidak selalu tepat
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sebagaimana yang dimaksudkan oleh pihak pengirim pesan. Hal ini

disebabkan terjadinya faktor-faktor gangguan yang terjadi pada

penyusunan  penggalan informasi, atau pada penafsiran pesan di pihak

penerima. Jelaslah bahwa pada komunikasi efektif unsur pemahaman dan

keselarasan memegang peranan penting didalam penyampaian suatu

informasi agar didapat pemahaman, pemikiran yang sama dengan

pengirim pesan  (Hutagalung. 2007: 66).

Menurut Crebert (2004 : 5) pentingnya komunikasi yang efektif dapat

meningkatkan prestasi akademik, memudahkan mereka dalam mendaftar

pekerjaan, meningatkan efektivitas diri, dan dapat menunjang

kepropesionalan seseorang dalam kompetensi. Menurut Caroline dalam

Crebert, aspek penilaian kemampuan komunikasi dijabarkan sebagai

berikut:

Tabel 1. Keterangan aspek penilaian kemampuan komunikasi lisan siswa

Aspek Skor Deskriptor

a. Pandangan
mata

1 Siswa tidak berani memandang mata
temannya di kelas saat menjawab
pertanyaan.

2 Siswa terkadang berani memandang mata
temannya walau terkadang memandang
benda di sekitar maupun jawaban pada LKK.

3 Siswa berani memandang mata teman-
temannya di dalam kelas saat menjawab
pertanyaan.

Petunjuk penilaian: Melihat pandangan mata  siswa
saat berdiskusi dengan teman satu kelompok dan
menyampaikan hasil diskusinya ketika presentasi.

b. Penyampaian
informasi

1 Siswa tidak dapat menyampaikan informasi
dengan jelas.

2 Siswa dapat menyampaikan informasi
dengan cukup jelas.

3 Siswa dapat menyampaikan informasi
dengan sangat jelas.

Petunjuk penilaian: melihat kegiatan siswa di dalam



20

kelas saat berdiskusi dalam kelompok serta ketika
proses presentasi.

c. Bertanya atau
menanggapi
pertanyaan

1 Siswa tidak mau bertanya dan tidak mau
menanggapi pertanyaan teman.

2 Siswa terkadang mau bertanya dan terkadang
juga mau menanggapi pertanyaan teman.

3 Siswa sering bertanya dan menanggapi
pertanyaan teman.

Petunjuk penilaian: melihat kelancaran siswa dalam
bicara ketika berdiskusi dalam kelompok serta saat
proses presentasi.

d. Pemahaman isi
materi

1 Pembicaraan tidak sesuai dengan isi materi
2 Pembicaraan kurang sesuai dengan isi materi
3 Pembicaraan sesuai dengan isi materi

Petunjuk penilaian: menganalisis penjelasan/argumen
yang diberikan oleh siswa saat berdiskusi dalam
kelompok serta ketika proses  presentasi.

e. Bahasa 1 Menggunakan bahasa yang sulit dipahami
serta tidak sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)

2 Menggunakan bahasa yang cukup mudah
dipahami dan kurang sesuai dengan Ejaan
Yang Disempurnakan (EYD)

3 Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
dan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)

Petunjuk penilaian: menganalisis bahasa yang
digunakan siswa saat berdiskusi dan ketika proses
presentasi

Sumber : dimodifikasi dari Caroline dalam Crebert (2004: 17)

Menurut Aw (2011: 22) komunikasi lisan (oral communication) ialah

proses pengiriman pesan dengan bahasa lisan. Komunikasi lisan memiliki

beberapa keuntungan yaitu:

1. Keuntungan terbesar dari komunikasi lisan adalah kecepatannya,

dalam arti ketika kita melakukan tindakan komunikasi dengan orang

lain, pesan dapat disampaikan dengan segera. Aspek kecepatan ini

akan bermakna kalau waktu menjadi persoalan yang esensial.
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2. Munculnya umpan balik segera (instant feedback). Artinya penerima

pesan dapat dengan segera memberi tanggapan atas pesan-pesan yang

kita sampaikan.

3. Memberi kesempatan kepada pengirim pesan untuk mengendalikan

situasi, dalam arti sender dapat melihat keadaan penerima pesan pada

saat berlangsungnya tindak komunikasi tersebut. Jika kita memiliki

kemampuan berbicara yang lebih baik, memungkinkan pesan-pesan

yang kita sampaikan akan menjadi lebih jelas dan cukup efektif untuk

dapat diterima oleh receiver.

Untuk dapat menjadi pembicara yang baik, harus  berbicara secara efektif

dan efisien selain menguasai masalah yang dibicarakan juga harus

memperlihatkan keberanian. Selain itu pembicara harus berbicara dengan

jelas dan tepat. Menurut Arsjad dan Mukti (dalam Darojah, 2011: 26)

terdapat dua faktor yang harus diperhatikan pembicara agar dapat

berbicara secara efektif dan efisien, yaitu faktor kebahasaan dan faktor

nonkebahasaan.

1. Faktor-Faktor Kebahasaan

a. Ketepatan Ucapan

b. Penempatan Tekanan, Nada, Sendi, dan Durasi yang Sesuai

c. Pilihan Kata (Diksi)

d. Ketepatan Sasaran Pembicaraan

2. Faktor-Faktor Non-kebahasaan

a. Sikap Wajar, Tenang, dan Tidak Kaku

b. Pandangan Harus Diarahkan Kepada Lawan Bicara

c. Kesediaan Menghargai Pendapat Orang Lain
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d. Gerak-Gerik dan Mimik yang Tepat

e. Kenyaringan Suara

f. Kelancaran

g. Relevansi/Penalaran

h. Penguasaan Topik

Cara yang dapat dilakukan untuk mengukur keterampilan komunikasi lisan

yaitu menggunakan penilaian komunikasi lisan didasarakan pada

keterampilan komunikasi yang diidentifikasi oleh National

Communication Association (NCA). Penilaian keterampilan komunikasi

lisan terdiri dari menggunakan pengucapan yang dapat dimengerti,

ketepatan nada pada suara, kejelasan, membedakan antara informasi dan

pesan persuasif, menyajikan poin utama dengan jelas dan ringkas,

menyatakan dan mempertahankan sudut pandang, serta mengakui ketika

orang lain tidak mengerti (Morreale, 2007: 34). Untuk alasan pedagogik,

The Conversational Skills Rating Scale (CSRS) yang dikeluarkan oleh

National Communication Association (NCA) juga mengembangkan 25

elemen penting untuk menilai keterampilan percakapan yang terdiri dari

speaking rate, speaking fluency, vocal convidence, articulation, vocal

variety, volume, posture, lean toward partner, shaking or nervous

twitches, unmotivated movements, facial expressions, nodding of head,

use of gestures, use of humor and/or stories appropriate to context,

smiling and laughing, use of eye contact, asking of questions, speaking

about partner, speaking of self, encouragements or agreements, expression

of personal opinion, topic initiation, maintenance of topics and follow-up

comments, interuptions of partner, dan use of time speaking relative to



23

partner (Spitzberg. 2007: 9). Berdasarkan identifikasi tersebut, elemen

yang digunakan dalam penilaian keterampilan komunikasi lisan dijabarkan

seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Indikator dalam Keterampilan komunikasi lisan
Indikator Deskripsi Kebiasaan

Speaking
Rate

Berbicara tidak terlalu
cepat atau tidak
terlalu lambat
(berdasarkan hitungan
kata per menit)
sehingga tidak
mengganggu
pemahaman atau
respon pendengar.

1= Kecepatan berbicara selalu membuat
ucapan sulit untuk dipahami
pendengar.

2= Kecepatan berbicara sering membuat
ucapan sulit untuk dipahami
pendengar.

3= Kecepatan berbicara kadang-kadang
membuat ucapan sulit untuk dipahami
pendengar.

4= Kecepatan berbicara kadang-kadang
bervariasi dan tidak sulit untuk
dipahami pendengar.

5=  Kecepatan berbicara bervariasi
bersinergi dengan artikulasi dan vokal
yang bervariasi memudahkan untuk
dipahami pendengar.

Speaking
Fluency

Saat berbicara
memperlihatkan
gangguan berbicara
seperti gagap, ada
yang terlupa,
mengulangi kata
sebelumnya, dan
memperlihatkan
pengisian jeda
(misalnya um, eh, ah
oke, seperti, anda
tahu, maksudku)

1= Saat berbicara selalu gagap,
mengulangi kalimat sebelumnya,
terlihat mengisi jeda (uh, um, okay,
seperti, maksud saya, kalian tahu)

2= Saat berbicara sering gagap,
mengulangi kalimat sebelumnya,
terlihat mengisi jeda (uh, um, okay,
seperti, maksud saya, kalian tahu).

3= Saat berbicara kadang-kadang gagap,
mengulangi kalimat sebelumnya,
terlihat mengisi jeda (uh, um, okay,
seperti, maksud saya, kalian tahu).

4= Saat berbicara sesekali gagap,
mengulangi kalimat sebelumnya,
terlihat mengisi jeda (uh, um, okay,
seperti, maksud saya, kalian tahu)
tetapi tidak terlihat.

5= Saat berbicara tidak gagap, tidak
mengulangi kalimat sebelumnya,
tidak terlihat mengisi jeda (uh, um,
okay, seperti, maksud saya, kalian
tahu).

Vocal
Convidence

Menampilkan
ketenangan dan
kemantapan ekspresi.

1= Vokalisasi selalu gugup, gemetar.
2= Vokalisasi sering gugup, gemetar.
3= Vokalisasi kadang-kadang gugup,

gemetar.
4=  Vokalisasi umumnya terlihat tenang.
5=  Vokalisasi selalu tenang dan tegas.
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Articulation Pengucapan kata-kata
yang dapat dimengerti
pendengar.

1= Berbicara sering salah dan tidak bisa
dimengerti sehingga pendengar sering
mengklarifikasi pernyataan.

2= Berbicara sesekali salah dan tidak
bisa dimengerti sehingga pendengar
sesekali mengklarifikasi pernyataan.

3= Berbicara dengan sedikit kesalahan
sehingga tidak ada pendengar yang
mengklarifikasi pernyataan.

4= Berbicara tanpa kesalahan dan tidak
ada pendengar yang mengklarifikasi
pernyataan.

5= Berbicara dengan jelas dan mudah
dipahami pendengar

Volume Berbicara dengan
suara yang terdengar
tetapi suara tidak pada
tingkat terlalu keras
atau terlalu lembut
sehingga tidak terjadi
ketegangan dan
mengganggu
perhatian pendengar.

1= Berbicara dengan suara yang sangat
keras atau sangat lembut.

2= Berbicara dengan suara yang keras
atau lembut.

3= Berbicara dengan suara agak keras
atau agak lembut.

4= Umumnya berbicara dengan suara
yang terdengar dan nyaman.

5= Selalu berbicara dengan suara yang
terdengar dan nyaman

(Spitzberg, 2007: 33-35).

D. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

belajar, sedangkan dari sisi siswa hasil belajar merupakan puncak proses

belajar (Dimyati dan Mujiono, 2002: 3).  Menurut Anderson, dkk  (2000: 67-

68), Hasil belajar dari ranah kognitif mempunyai hirarki atau tingkatan.

Tingkatan tersebut terdiri dari 6 jenis perilaku yaitu:

1) Remember mencakup kemampuan ingatan tentang hal yang telah

dipelajaridan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu meliputi fakta

peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan metode.

2) Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang
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dipelajari.

3) Apply mencakup kemampuan menerapkam metode dan kaidah untuk

meghadapi masalah yang nyata dan baru.

4) Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.

Misalnya mengurai masalah menjadi bagian yang lebih kecil.

5) Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa

hal berdasarkan kriteria tertentu.

6) Create mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.

Menurut Masidjo (1995: 92) dalam sitem pendidikan nasional  rumusan

tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional,

menggunakan klarifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis

besar membaginya menjadi 3 ranah yaitu: ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik.

1. Ranah Kognitif

Berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek.

Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat  rendah dan keempat aspek

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Enam aspek itu yaitu:

a) Pengetahuan, mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari

dan di simpan dalam ingatan berupa fakta, kaidah dan prinsip serta

metode yang diketahui;

b) Pemahaman, mencakup kemampuan untuk menangkap makna arti dari

bahan yang dipelajari;
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c) Penerapan atau aplikasi, mencakup kemampuan untuk menerapkan

suatu kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau problem yang

konkret dan baru;

d) Analisis, mencakup kemampuan untuk menerima suatu kesatuan ke

dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya

dapat dipahami dengan baik;

e) Sintesis, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan pola

baru, bagian-bagan dihubungkan satu sama lain sehingga tercipta suatu

bentuk baru;

f) Evaluasi,  mencakup kemampuan untuk  membentuk suatu pendapat

mengenai sesuatu atau beberapa hal bersama dengan

pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasarkan suatu criteria

tertentu (Masidjo, 1995: 93-94).

2. Ranah Afektif

Berkenan dengan ranah afektif, ada dua hal yang perlu dinilai, yaitu

pertama kompetensi afektif, dan kedua sikap dan minat siswa terhadap

mata pelajaran dan proses pembelajaran. Tipe hasil belajar afektif tampak

pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap

pelajaran , disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas,

kebiasaan belajar dan hubungan sosial.

Ada 5 tingkatan dalam ranah afektif ini, yaitu:

a) Penerimaan,yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan

(stimulasi) dari luar yang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi,

gejala, dan lain-lain;
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b) Respon atau jawaban, yakni reaksi yang diberkan oleh seseorang

terhadap stimulasi yang datang dari luar;

c) Penilaian, berkenan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau

stimulus;

d) Oganisasi, yakni pengembangan dari nilai kedalam suatu system

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai yang lain,

pemantapan dan prioritas nilai yang dimilikinya;

e) Internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai telah dimiliki

seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya

(Masidjo, 1995: 96-97).

3. Ranah Psikomotorik

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan

kemampuan bertindak individu.

Tingkatan ranah psikomotorik adalah :

a) Persepsi, mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang

tepat antara dua perangsang atau lebih berdasarkan pambedaan antara

ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan;

b) Kesiapan, mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam

keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan;

c) Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu

rangkaian gerak- gerik sesuai dengan contoh yang diberikan;

d) Gerakan terbiasa, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu

rangkaian gerak-gerik dengan lancar, karena sudah dilatih sepenuhnya

tanpa memperlihatkan lagi contoh yang diberikan;
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e) Gerakan kompleks, mencakup kemampuan untuk melaksanakan

keterampilan yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat

dan efesien;

f) Penyesuaian pola gerakan,mencakup kemampuan untuk mengadakan

perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik dengan kondisi

setempat atau dengan persyaratan khusus yang berlaku;

g) Kreativitas, mencakup kemampuan untuk melahirkan pola gerak-gerik

yang baru,seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri

(Masidjo,1995: 97-99).

Untuk menilai dan mengukur keberhasilan siswa dipergunakan tes hasil

belajar.  Terdapat beberapa tes yang dilakukan guru, diantaranya: uji blok,

ulangan harian, tes lisan saat pembelajaran berlangsung, tes mid semester

dan tes akhir semester.  Hasil dari tes tersebut berupa nilai-nilai yang pada

akhirnya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran

yang terjadi.  Tes ini dibuat oleh guru sesuai dengan materi yang telah

diajarkan. Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar (Uno,

2007:36).


