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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Bahan Ajar 

Bahan ajar menurut Amri dan Ahmadi (2010: 159) adalah segala bentuk 

bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dikelas, bahan yang dimaksud bisa berupa bahan 

tertulis maupun bahan tidak tertulis. Sedangkan menurut Prastowo (2011: 17) 

mengemukakan bahwa bahan ajar adalah informasi, tes yang digunakan oleh 

guru, dan segala bahan yang disusun secara sistematis, yang menampilkan 

sosok utuh dari kompetensi dasar yang akan dikuasai peserta didik dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan 

penelaahan implementasi pembelajaran.  

Bahan ajar mempunyai tujuan yang dikemukakan oleh Neo (2010: 12) : 

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 

dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang 

sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. 

b. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 
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Jenis bahan ajar harus disesuaikan dengan kurikulumnya dan setelah itu 

dibuat rancangan pembelajaran, Amri dan Ahmad (2010:161) 

mengelompokkan jenis bahan ajar sebagai berikut: 

1. Bahan ajar pandang (visual) terdiri atas bahan cetak (printed) seperti 

antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, 

wallchart, foto/gambar, dan non cetak (non printed), seperti model/maket. 

2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 

3. Bahan ajar pandang dengar (audio-visual) seperti video compact disk, 

film. 

4. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti 

CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia 

pembelajarn interaktif, dan bahan ajar berbasis WEB (Web Based 

Learning Materials). 

 

B.  Modul 

Modul adalah salah satu bahan ajar dalam bentuk cetak. Prawiradilaga (2005: 

117-118) berpendapat modul merupakan hasil kerja keras para ahli dalam 

mengolah materi ajar menjadi penggalan atau segmen materi yang sederhana 

dan mudah dipahami. Oleh karena itu rumusan modul menjadi seperti satu 

kesatuan bahan ajar, bersifat sistematik, dengan komponen meliputi tujuan 

umum pembelajaran, sifat isi/pengetahuan, penggalan materi, asesmen 

belajar, serta tindak lanjut. Modul dapat dilengkapi dengan lembar kerja jika 

diperlukan. Selanjutnya, Nasution (2008: 205) menyatakan bahwa modul 
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adalah suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa untuk 

mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Dengan 

demikian, Roestiyah (1994: 53-54) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan 

modul memberikan lebih banyak kebebasan kepada siswa untuk memilih 

kegiatan sesuai dengan keluasan tujuan intruksional yang telah dirumuskan, 

yang boleh dipilih siswa secara maksimal dan yang harus dicapai.  

Tujuan digunakannya modul di dalam proses belajar mengajar menurut 

Suryosubroto (dalam Ainamulyana, 2012: 5)  ialah agar: 

a. Tujuan pendidikan dapat dicapai secara efisien dan efektif. 

b. Siswa dapat mengikuti program pendidikan  sesuai dengan kecepatan 

dan kemampuannya sendiri. 

c. Siswa dapat sebanyak mungkin menghayati dan melakukan kegiatan 

belajar sendiri, baik di bawah bimbingan atau tanpa bimbingan guru. 

d. Siswa dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri secara 

berkelanjutan. 

e. Siswa benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar. 

f. Kemajuan siswa dapat diikuti dengan frekuensi yang lebih tinggi 

melalui evaluasi yang dilakukan pada setiap modul berakhir.  

g. Modul disusun dengan berdasar kepada konsep “Mastery Learning” 

suatu konsep yang menekankan bahwa murid harus secara optimal 

menguasai bahan pelajaran yang disajikan dalam modul itu. Prinsip 

ini, mengandung konsekwensi bahwa seorang murid tidak 
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diperbolehkan mengikuti program berikutnya sebelum ia menguasai 

paling sedikit 75% dari bahan tersebut. 

 

Kegunaan modul dalam proses pembelajaran antara lain, sebagai penyediaan 

informasi dasar karena dalam modul disajikan berbagai materi pokok yang 

masih bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai petunjuk bagi peserta didik. 

Disamping itu, kegunaan lainnya adalah menjadi petunjuk mengajar yang 

efektif bagi pendidik serta menjadi bahan untuk berlatih bagi peserta didik 

dalam melakukan penilaian sendiri (Prastowo, 2011: 109). 

Pada umumnya pembelajaran dengan sistem modul akan melibatkan beberapa 

komponen, diantaranya: 1) lembar kegiatan peserta didik; 2) lembar kerja; 3) 

kunci lembar kerja; 4) lembar soal; 5) lembar jawaban; 6) kunci jawaban. 

Komponen-kompenen tersebut menurut Amri dan Ahmadi (2010: 119) 

dikemas dalam format modul sebagai berikut: 

1. Pendahuluan; yang berisi deskripsi umum, seperti materi yang disajikan, 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan dicapai setelah belajar, 

termasuk kemampuan awal yang harus dimiliki untuk mempelajari modul 

tersebut. 

2. Tujuan pembelajaran; berisi tujuan pembelajaran khusus yang harus 

dicapai peserta didik, setelah mempelajari modul. dalam bagian ini dimuat 

pula tujuan terminal dan tujuan akhir, serta kondisi untuk mencapai tujuan. 

3. Tes awal; yang digunakan untuk menetapkan posisi peserta didik dan 

mengetahui kemampuan awalnya, untuk mengetahui darimana ia harus 

memulai belajar. 
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4. Pengalaman belajar; yang berisi rincian materi untuk setiap tujuan 

pembelajaran khusus, diikuti dengan penilaian formatif sebagai balikan 

bagi peserta didik tentang tujuan belajar yang dicapainya. 

5. Sumber belajar; berisi tentang sumber-sumber belajar yang dapat 

ditelusuri dan digunakan oleh peserta didik. 

6. Tes akhir; instrument yang digunakan dalam tes akhir sama dengan yang 

digunakan pada tes awal, hanya lebih difokuskan pada tujuan terminal 

setiap modul. 

 

Langkah-langkah penyusunan modul dikemukakan Nasution (2008: 217-218) 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk 

kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur. 

2. Urutan tujuan-tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang diikuti 

dalam modul itu. 

3. Test diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan, dan 

kemampuan yang telah dimilikinya sebagai prasyarat untuk menempuh 

modul itu. 

4. Menyusun alasan atau rasional pentingnya modul ini bagi siswa. 

5. Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan 

membimbing siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti 

dirumuskan dalam tujuan. 

6. Menyusun post-tes untuk mengukur hasil belajar murid, hingga manakah 

ia menguasai tujuan-tujuan modul. 
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7. Menyiapkan pusat sumber-sumber berupa bacaan yang terbuka bagi siswa 

setiap waktu ia memerlukannya. 

Perbandingan pengajaran yang menggunakan modul dan yang tidak 

menggunakan modul yang dipaparkan oleh Nasution (2008: 209-211) akan 

dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan pengajaran konvensional dan pengajaran modul 

Aspek Pembanding Pengajaran 

Konvensional 

Pengajaran Modul 

Tujuan Tidak dirumuskan secara 

spesifik dalam bentuk 

kelakuan yang dapat 

diamati dan diukur 

Dirumuskan dalam bentuk 

kelakuan 

murid,disampaikan 

sebelum pelajaran dimulai 

sehingga setiap murid tahu 

dengan jelas yang harus 

dipelajarinya 

Penyajian bahan 

ajar 

Disajikan secara 

kelompok dan diberikan 

pada jam-jam tertentu 

berdasarkan jadwal 

Disajikan secara 

individual dan dapat 

mempelajarinya menurut 

waktu yang diinginkan 

masing-masing 

Kegiatan 

instruksional 

Bahan pelajaran 

kebanyakan berbentuk 

ceramah, tugas tertulis, 

dan media masih 

menurut pertimbangan 

guru 

Menggunakan aneka 

kegiatan belajar dan media 

yang digunakan 

berdasarkan efektifitasnya 

melalui percobaan para 

siswa 

Pengalaman belajar Berorientasi pada 

kegiatan guru dengan 

mengutamakan proses 

mengajar 

Berorientasi pada kegiatan 

murid dengan pengajaran 

kepada murid secara 

individual dengan tekanan 

pada proses belajar 

Partisipasi siswa bersifat pasif, 

karena hanya 

mendengarkan uraian 

guru 

Siswa selalu aktif belajar 

dengan berbagai kegiatan 

untuk menguasai bahan 

pelajaran  

Kecepatan belajar Siswa harus belajar 

menurut kecepatan yang 

ditentukan oleh 

kecepatan guru mengajar 

Setiap siswa maju 

menurut kecepatan 

masing-masing 

Penguatan atau 

reinforcement 

Penguatan baru 

diberikan setelah 

Penguatan diberikan yakni 

segera setelah dipelajari 
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diadakannya ulangan 

atau ujian 

sebagian kecil dari bahan 

pelajaran itu 

Keberhasilan 

belajar 

Keberhasilan belajar 

dinilai oleh guru secara 

subyektif 

Keberhasilan belajar 

dinilai secara obyektif 

berdasarkan hasil belajar 

siswa 

Penguasaan Sebagian kecil saja yang 

menguasai bahan 

pelajaran sepenuhnya, 

sebagian lagi hanya 

menguasai sebagian dari 

materi itu dan terkadang 

ada yang gagal  

Bila diberikan waktu yang 

cukup, maka semua siswa 

diharapkan dapat 

mencapai tujuan pelajaran 

sepenuhnya 

Peranan pengajar Sebagai penyebar atau 

penyalur pengetahuan 

Sebagai pendiagnosis 

kekurangan siswa, 

pemberi motivasi, 

pembimbing belajar, dan 

sebagai sumber belajar 

Ujian atau test Siswa biasanya 

menempuh beberapa test 

atau ulangan mengenai 

bahan yang telah 

dipelajari dan 

berdasarkan angka 

rapornya untuk semester 

itu 

Test diadakan untuk 

mengukur keberhasilan 

belajar mengenai tujuan-

tujuan yang telah 

dirumuskan pada awal 

pelajaran.  

 

 

C.  Pembelajaran Remedial 

Berdasarkan Permendiknas No. 22, 23, 24, Tahun 2006 dan Permendiknas 

No.6 Tahun 2007 (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 81)  menerapkan sistem 

pembelajaran berbasis kompetensi, sistem belajar tuntas, dan sistem 

pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual peserta didik. 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas, 

dimulai dari penilaian kemampuan awal peserta didik terhadap kompetensi 

atau materi yang akan dipelajari. Adnyana (2011: 1) menjelaskan bahwa 

setiap pembelajaran ditemukan tiga kelompok siswa ditinjau dari hasil 
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belajarnya, yaitu kelompok dengan hasil belajar tinggi, sedang, dan rendah. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan penanganan yang bijaksana 

kepada ketiga kelompok tersebut. Dalam hal ini kelompok tinggi dan sedang 

dapat diberikan pengayaan, sedangkan kelompok rendah diberikan remedial. 

Pembelajaran remedial merupakan pemberian perlakuan khusus terhadap 

peserta didik yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya. 

Hambatan yang terjadi dapat berupa kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan prasyarat atau lambat dalam mencapai kompetensi (Amri dan 

Ahmadi, 2010: 81-82). Selanjutnya Pengajaran remedial (remedial teaching) 

bertolak dari konsep belajar tuntas (mastery learning), yang ditandai oleh 

sistem pembelajaran dengan menggunakan modul. Pada tiap akhir kegiatan 

pembelajaran dari suatu unit pelajaran, guru melakukan evaluasi formatif, dan 

setelah adanya evaluasi formatif itulah anak-anak yang belum menguasai 

bahan pelajaran diberikan pengajaran remedial, agar tujuan belajar yang telah 

ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengajaran remedial 

merupakan kewajiban bagi semua guru setelah mereka melakukan evaluasi 

formatif dan menemukan adanya anak yang belum mampu meraih tujuan 

belajar yang telah ditetapkan. Sebelum pengajaran remedial diberikan, guru 

lebih dahulu untuk menegakkan diagnosis kesulitan belajar, yaitu menemukan 

jenis dan penyebab kesulitan serta alternative strategi pengajaran remedial 

yang efektif dan efisien (Abdurrahman, 2003: 20-23).  
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Tujuan pengajaran remedial yang dikemukakan Syah (2000: 175) sebenarnya 

tidak berbeda dengan tujuan pengajaran umumnya, yaitu agar siswa dapat 

mencapai prestasi belajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara 

khusus pengajaran remedial bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan 

belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses 

penyembuhan atau perbaikan, baik dari segi proses belajar mengajar maupun 

kepribadian siswa.  Adapun tujuan pengajaran remedial secara khusus adalah 

agar: 

a. Siswa memahami, khususnya yang menyangkut prestasi belajar meliputi 

segi kekuatan, kelemahan, jenis dan sifat kesulitannya. 

b.  Siswa dapat memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai 

dengan kesulitan yang dihadapi. 

c. Siswa memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi 

kesulitan belajarnya. 

d.  Mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong 

tercapainya hasil belajar yang lebih baik. 

e. Mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang 

kesulitannya Melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan . 

Hasis (2001: 105) mengemukakan beberapa metode dalam pengajaran 

perbaikan antara lain : a) Metode pemberian tugas, b) Metode diskusi, c) 

metode tanya jawab, d) metode kerja kelompok, e) Metode tutor sebaya, f) 

Metode pengajaran individual.  Metode pengajaran remedial merupakan suatu 

rangkaian cara atau metode yang dilaksanakan dalam keseluruhan kegiatan 
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bimbingan kesulitan belajar, mulai dari langkah-langkah identifikasi kasus 

sampai pada langkah tindak lanjut.  

 

Pada pengajaran remedial, penggunaan metode disesuaikan dengan jenis 

kesulitan belajar dan latar belakang siswa. Adapun metode yang dapat 

digunakan dalam pelaksanaan pengajaran remedial yaitu : 

a. Pemberian Tugas 

Yaitu suatu metode yang dilakukan guru dengan memberikan tugas-tugas 

tertentu kepada siswa baik secara kelompok maupun secara individual, 

kemudian diminta pertanggungan jawab masing-masing atas tugas-tugas 

tersebut. Selain itu, melalui metode pemberian tugas dapat juga digunakan 

dalam mengenali kasus siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

b. Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab merupakan bentuk interaksi langsung secara lisan 

antara guru dengan siswa. Dalam pengajaran remedial, metode Tanya 

jawab dapat dilakukan dalam bentuk dialog antara guru dengan siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

c. Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok merupakan penyajian materi dengan cara 

memberikan tugas-tugas kepada kelompok-kelompok belajar untuk 

mempelajari materi yang sudah ditentukan oleh guru dalam rangka 

mencapai tujuan. Dalam kerja kelompok, yang terpenting adalah interaksi 

antar anggota kelompok yang kemudian akan terjadi perbaikan pada diri 

siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

d. Tutor Sebaya 
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Yaitu suatu metode dalam belajar, di mana seorang siswa atau beberapa 

siswa yang ditunjuk atau ditugaskan berdasarkan petunjuk yang diberikan 

guru untuk membantu siswa tertentu yang mengalami kesulitan belajar. 

Siswa yang dipilih sebagai tutor adalah siswa yang mempunyai prestasi 

bagus dalam belajar, dan mempunyai hubungan sosial yang baik dengan 

teman-temannya. 

e. Pengajaran Individual 

Merupakan suatu bentuk proses belajar mengajar yang dilakukan secara 

individual, artinya dalam bentuk interaksi antara guru dengan seorang 

siswa secara individual. Dengan pengajaran individual ini, guru 

mempunyai banyak waktu dalam memonitor kemajuan belajar siswa, 

memotivasi siswa, dan dapat secara langsung membantu siswa yang 

mengalami kesulitan belajar (Ischak dan Wirji, 1996: 51). 

 

Berdasakan pada buku akta mengajar V (dalam Abdurrahman, 2003: 20) ada 

enam langkah prosedur diagnosis yang perlu dilalui, yaitu identifikasi, 

lokalisasi letak kesulitan, lokalisasi penyebab kesulitan, memperkirakan 

kemungkinan bantuan, menetapkan kemungkinan cara mengatasi kesulitan, 

dan tindak lanjut. Sedangkan menurut Samuel A. Kirk (dalam Kitano dan 

Kirby, 1986: 150) prosedur diagnosis mencakup lima langkah, yaitu 

menentukan potensi atau kapasitas anak, menentukan taraf kemampuan dalam 

suatu bidang studi yang memerlukan pengajaran remedial, menentukan gejala 

kegagalan dalam suatu bidang studi, menganalisis faktor-faktor yang terkait, 

dan menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial. Dari kedua jenis 

prosedur tersebut sehingga langkah-langkahnya menjadi:  
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1. Identifikasi 

Memerlukan identifikasi untuk anak-anak yang berpotensi memerlukan 

pelayanan pengajaran remedial. Misalnya melalui laporan guru kelas atau 

sekolah sebelumnya, melalui instrument informal. 

2. Menentukan prioritas  

Sekolah perlu menentukan prioritas anak yang diperkirakan dapat diberi 

pelayanan pengajaran remedial oleh guru kelas atau guru bidang studi, dan 

anak yang perlu dilayani oleh guru khusus. Anak-anak yang berkesulitan 

belajar tergolong berat mungkin perlu memperoleh prioritas utama untuk 

memperoleh pelayanan pengajaran remedial yang sistematis dari guru 

khusus remedial. 

3. Menentukan potensi  

Potensi anak biasanya didasarkan atas skor tes inteligensi. Jika dari hasil 

tes tersebut anak memiliki skor IQ 70 kebawah maka anak tersebut 

digolongkan anak tunagrahita: tidak memerlukan pelayanan pengajaran 

remedial disekolah. Jika hasil tes dengan skor IQ 71 hingga 89 maka anak 

tergolong lamban belajar. Yang dapat digolongkan anak berkesulitan 

belajar ialah yang memiliki skor IQ 90. 

4. Menentukan penguasaan bidang studi yang perlu direkomediasi. 

Guru remedial perlu memiliki data tentang prestasi belajar anak dan 

membandingkan prestasi belajar tersebut dengan taraf inteligensinya. 

Kalau prestasi belajar anak menyimpang jauh dibawah kapasitas 

inteligensinya maka dikelompokkan sebagai anak berkesulitan belajar, 
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sedangkan kalau prestasinya seimbang dengan kapasitas maka tidak 

dikelompokkan sebagai anak yang kesulitan belajar.  

5. Menentukan gejala kesulitan  

Guru remedial perlu melakukan observasi dan analisis cara anak belajar. 

6. Analisis berbagai faktor yang terkait  

Guru remedial perlu melakukan analisis terhadap hasil-hasil pemeriksaan 

ahli-ahli lain seperti dokter, konselor, dll. Guru remedial dapat 

menegakkan suatu diagnosis yang dapat digunakan sebagai landasan 

dalam menentukan strategi pengajaran remedial yang efektif dan efisien. 

7. Menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial 

Rekomendasi tersebut dapat dalam bentuk suatu program pendidikan yang 

diindividualkan, yang pelaksanaannya perlu dievaluasi lebih dahulu oleh 

suatu tim yang disebut tim penilai program pendidikan individual (TP3I).  

 

D. Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan 

perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, 

sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Hal ini 

seperti yang diungkapkan Slameto (2010: 2) belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Abdurrahman 

(2003: 28) bahwa belajar merupakan suatu proses dari individu yang 

berupaya mencapai tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar. 
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Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom (dalam Sudijono, 1995: 49-57) 

secara garis besar membagi ranah hasil belajar menjadi 3 kelompok: 

1. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

2. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

3. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif yang akan 

menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah 

menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu ssuai dengan makna 

yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya.  

 

Ada beberapa teori yang dikemukakan Sadiman (2008: 22) berpendapat 

bahwa proses belajar itu pada prinsipnya bertumpu pada struktur kognitif, 

yakni penataan fakta, konsep serta prinsip-prinsip, sehingga membentuk 

satu kesatuan yang memiliki makna bagi subjek didik. Secara umum, 

belajar boleh dikatakan juga sebagai suatu proses interaksi antara diri 

manusia dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, 

konsep ataupun teori. Dalam hal ini terkandung suatu maksud bahwa 

proses interaksi adalah: 

a. Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar 

b. Dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera ikut berperan  

Kemampuan kognitif merupakan kelompok keterampilan mental yang 

esensial pada fungsi-fungsi kemanusiaan. Melalui kemampuan kognitif 
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tersebut memungkinkan manusia mengetahui, menyadari, mengerti, 

menggunakan abstraksi, menalar, membahas, dan menjadi kreatif 

(Abdurrahman,2003: 92). Sedangkan hasil belajar dari aspek kognitif 

mempunyai hirarki atau tingkatan dalam pencapaiannya. Adapun tingkat-

tingkat yang dimaksud adalah: (1) informasi non verbal, (2) informasi 

fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip, dan (4) pemecahan 

masalah dan kreatifitas. Informasi non verbal dikenal atau dipelajari 

dengan cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-peristiwa 

secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal atau 

dipelajari dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan jalan 

membaca. Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep. 

Selanjutnya, konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip. 

Kemudian prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan masalah atau di 

dalam kreativitas (Slameto, 1991: 131).  

Menurut Anderson, dkk ( 2000: 67-68 ), ranah kognitif terdiri dari 6 jenis 

perilaku sebagai berikut : (1) Remember mencakup kemampuan ingatan 

tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan.  

Pengetahuan itu meliputi fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip 

dan metode; (2) Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan 

makna hal yang dipelajari; (3) Apply mencakup kemampuan menerapkan 

metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru; (4) 

Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.  

Misalnya : mengurai masalah menjadi bagian yang telah kecil;                
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(5) Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu; (6) Create mencakup 

kemampuan membentuk suatu pola baru. 

 


