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ABSTRAK
Terlaksananya pendidikan melalui proses belajar mengajar pada
dasarnya merupakan inti dari pendidikan secara keseluruhan. Guru sebagai
pendidik yang terlibat langsung dalam proses belajar harus mengupayakan agar
siswa aktif dalam proses belajar dengan menggunakan model pembelajaran yang
tepat. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dimana
siswa belajar dalam kelompok - kelompok kecil yang memiliki tingkat
pengetahuan yang berbeda. Pada Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
Together siswa menempati posisi yang sama dalam proses pembelajaran dan
terjadinya kerjasama dalam kelompok dengan ciri utamanya adalah penomoran
sehingga semua siswa berusaha untuk memahami setiap materi yang diajarkan
dan bertanggung jawab atas nomor anggotanya masing – masing.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK).
Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi perencanaan, tindakan,
observasi dan refleksi yang bersiklus. Pelaksanaan penelitiannya terdiri dari dua
siklus. Pelaksanakan penelitian di SMPIT As Salam Ambon dengan alasan
sebagai tambahan referensi pemodelan proses belajar mengajar dari
kecenderungan menggunakan metode konvensional sehingga diharapkan adanya
peningkatan kualitas hasil belajar. Subjek penelitian yang penulis gunakan adalah
siswa kelas VIII semester II SMPIT As Salam Ambon yang terdiri dari 25 siswa.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together dapat meningkatkan
hasil belajar siswa. Terlihat pada tes awal presentasi ketuntasan hasil belajar yang
diperoleh sebesar 28%. Pada siklus I presentasi ketuntasan hasil belajar yang
diperoleh sebesar 56% dan pada siklus II presentasi ketuntasan hasil belajar yang
diperoleh sebesar 88%. Dengan menerapkan model pembelajran Numbered Head
Together secara optimal dapat meningkatan hasil belajar siswa.
Kata Kunci: Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif, Numbered Head
Together, dan Hasil Belajar.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan
manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas luasnya. Melalui
pendidikanakan terjadi proses pendewasaan diri sehingga di dalam proses
pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai
dengan rasa tanggung jawab yang besar. Mengingat peran pendidikan tersebut
maka sudah seyogyanya aspek ini menjadi perhatian pemerintah dalam rangka
meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia yang berkualitas.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin pesat, juga dituntut kepahaman nilai – nilai Agama Islam dengan benar.
Dengan demikian, siswa perlu memiliki kemampuan memperoleh, memilih, dan
mengelola informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah.
Kemampuan ini membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematik, logis, kreatif,
dan kemampuan bekerja sama yang efektif. Cara berpikir seperti ini dapat
dikembangkan sehingga memungkinkan kita untuk terampil dan berpikir rasional.
Keberhasilan dalam proses pembelajaran Agama Islam tidak terlepas dari
kesiapan peserta didik dan kesiapan pengajar (guru). Peserta didik dituntut
mempunyai minat terhadap pelajaran Agama Islam. Demikian juga pengajar
dituntut menguasai materi yang akan diajarkan serta mampu memilih metode
pembelajaran yang tepat sehingga akan tercipta interaksi yang edukatif yang baik
menuju kearah peningkatan hasil belajar Agama Islam.
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Selama ini proses pembelajaran Agama Islam, masih didominasi oleh
pandangan bahwa pengetahuan yang didapat adalah seperangkat fakta – fakta
yang harus dihafal. Pembelajaran di kelas masih berfokus pada guru sebagai
sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi
belajar, sehingga diperlukan strategi atau model pembelajaran baru yang lebih
memberdayakan peserta didik. Melihat fenomena tersebut, maka perlu ditetapkan
suatu sistem pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif dalam
kegiatan belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar Agama Islam disetiap
jenjang pendidikan.
Dari hasil observasi di kelas VIII SMPIT As – Salam Ambon, bahwa
pembelajaran yang selama ini digunakan guru Agama Islam masih kurang
menumbuhkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran Agama
Islam untuk semua materi masih diajarkan secara klasikal dengan metode ceramah
dan tanya jawab. Pada proses pembelajaran klasikal, hanya beberapa siswa yang
mampu mengemukakan pendapat atau ide dan kurangnya kerja sama antara siswa
maupun interaksi antara siswa dan guru.
Pemilihan strategi atau model pembelajaran haruslah disesuaikan dengan
materi dan karakteristik siswa. Salah satu model pembelajaran yang menarik
perhatian peneliti adalah Model Pembelajaran Kooperatif. Pembelajaran
kooperatif memanfaatkan kecenderungan siswa untuk berinteraksi. Sejumlah
penelitian menunjukkan bahwa dalam setting kelas dengan kooperatif, siswa
belajar lebih baik dari satu teman ke teman lainnya daripada belajar dari gurunya.
Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki dampak
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yang amat positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya, antar lain dapat
meningkatkan motifasi, meningkatkan hasil belajar, retensi/ penyimpanan materi
lebih lama.1
Dalam model pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa tipe,
diantaranya adalah tipe Numbered Heads Together (NHT). Tipe pembelajaran
NHT

merupakan

model

pembelajaran

kooperatif

dengan

menggunakan

pendekatan struktural yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa
serta dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan
usia anak didik. 2 Pada Pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa menempati posisi
yang sama dalam proses pembelajaran dan terjadinya kerjasama dalam kelompok
dengan ciri utamanya adalah penomoran sehingga semua siswa berusaha untuk
memahami setiap materi yang diajarkan dan bertanggung jawab atas nomor
anggotanya masing – masing. Dengan demikian model pembelajaran kooperatif
tipe NHT ini, diharapkan pembelajaran yang terjadi lebih bermakna dan member
kesan yang kuat kepada siswa.
Materi Puasa wajib merupakan salah satu materi Agama Islam kelas VIII
SMP yang membutuhkan memahaman konsep secara menyeluruh oleh setiap
peserta didik melalui diskusi bersama tanpa harus memperoleh informasi dari satu
pihak yakni guru. Sehingga diharapkan penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT dapat memberikan peran aktif serta memotivasi siswa agar
mereka lebih mudah menyerap materi yang diajarkan.

1

T. G. Ratumanan, Belajar dan Pembelajaran (Surabaya: Unesa University Press, 2004),
hlm 130 – 131.
2
Anita Lie, CIverative Learning: Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang – ruang
Kelas (Jakarta: GRasindo, 2005), hlm: 57-59.
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul: “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Numbered Heads Together (NHT) Materi Puasa Wajib Terhadap Hasil
Belajar Siswa Kelas VIII SMPIT As – Salam Ambon”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) materi puasa wajib dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMPIT As – Salam Ambon?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together
(NHT) pada materi Puasa Wajib di SMPIT As- Salam Ambon.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Guru
Sebagai

bahan

masukan

maupun

referensi

terhadap

model

pembelajaran di kelas.
2. Bagi Peneliti
Menjadi bahan masukan untuk dijadikan dasar perolehan informasi
untuk meneliti masalah yang sama demi peningkatan mutu guru yang
inovatif dan professional.
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3. Bagi Siswa
Menumbuhkan aktivitas belajar siswa sehingga diharapkan siswa bisa
lebih aktif dalam kelas dan mampu meningkatkan hasil belajar.
E. Penjelasan Istilah
Agar dapat mempermudah pembaca dalam proses pemahaman terhadap
skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian beberapa
istilah sebagai berikut:
1. Model pembelajaran = seperangkat prosedur yang sistematis sebagai
perancang bagi para pengajar untuk mencapai tujuan belajar.3
2. Pembelajaran Kooperatif = Pembelajaran yang secara sadar dan
sistematis mengembangkan interaksi yang saling ketergantungan
sehingga sumber belajar bagi siswa bukan hanya dari guru dan buku
ajar, tetapi juga sesama siswa.4
3. Numbered Heads Together (NHT) = suatu pembelajaran dimana
setiap siswa diberi nomor kemudian dibuat suatu kelompok kemudian
secara acak guru memanggil nomor dari siswa.5

3

Arifin, Zaenal. Evaluasi Pembelajaran (Bandung: Remja Rosdakarya, 2009)
Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK (Malang: UNM
Press, 2004) hal: 66.
5
Akhmad Sudrajat, wordpress.com
4

6

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran
1. Pengertian Belajar
Belajar dapat diartikan sebagai proses seorang individu yang berupaya
menciptakan tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar, yaitu suatu
proses perubahan prilaku yang relative menetap.6 Selain itu ada beberapa teori
yang mencoba menjelaskan pengertian belajar, diantaranya sebagai berikut: Teori
behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai
akibat dari adanya interaksi antara stimulus, dan respon. Dengan kata lain belajar
merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk
bertingkat laku dengan cara sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.
Seseorang telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah
lakunya.7
Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar
melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Penganut kognitif mengatakan
bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh presepsi serta pemahamannya
tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan
perubahan presepsi dan pemahaman yang tidak selalu terlihat sebagai tingkah laku
yang nampak.8

6

A. Mulyono, Pendidikan Bagi Anak – Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), hlm. 28.
7
A. Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal: 20
8
A. Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal: 34
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Selain teori belajar di atas, ada beberapa pengertian belajar dari para ahli.
Diantaranya, menurut Slamento9 menyatakan bahwa belajar merupakan suatu
proses yang dilakukan secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pada awal pertama seorang fisolof
berpendapat bahwa untuk dapat belajar, seorang harus memiliki pasangan atau
teman.10 Hal yang sama juga dinyatakan oleh ahli ilmu jiwa Gestlat dalam prinsip
belajar

yang

penting

diantaranya

adalah

manusia

berinteraksi

dengan

lingkungannya secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual, tapi juga secara
fisik, emosional, social dan sebagainya.11 Oleh Karena itu belajar bukanlah hasil
perkembangan tetapi perkembangan itu sendiri.
Menurut Ratumanan, tujuan belajar dapat diartikan sebagai kondisi yang
diinginkan setelah pembelajar (individu yang belajar) selesai melakukan kegiatan
belajar. Kondisi tertentu ini akan menjadi acuan untuk menetapkan apakah suatu
kegiatan belajar yang dilakukan berhasil atau tidak. Dari pengertian diatas
memberikan implikasi bahwa tujuan belajar adalah untuk memperoleh perubahan
tingkah laku dari pembelajar (siswa). Dalam pengertian bahwa setelah belajar
diharapkan akan terjadi perubahan dalam diri siswa, dari yang tidak tahu menjadi
tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak dapat melakukan
sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu, dari yang tidak terampil menjadi

9

Slamento, Belajar dan Faktor – faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta,
2003) hal: 2.
10
Ibrahim, dkk, , Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT.
http://www.modelpembelajarnkooperatif-nht.com Diakses 24 Mei 2013
11
A. M. Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005) hal :31.
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terampil dan sebagainya. Demikian pula dalam sikap, belajar bertujuan untuk
membangun sikap positif terhadap sesuatu.12
Melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan
bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek lainnya. Ranah kognitif
menurut Benyamin S. Bloom, dkk, dibedakan atas 6 (enam) tingkatan dari yang
sederhana hingga yang tinggi, yakni:13
a. Pengetahuan (knowledge), meliputi kemampuan ingatan tentang hal – hal
yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan.
b. Pemahaman (comprehension), meliputi kemampuan menangkap arti dan
makna dari hal yang dipelajari.
c. Penerapan (application), meliputi kemampuan menerapkan metode dan
kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru.
d. Analisis (analysis), meliputi kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam
bagian – bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan
baik.
e. Sintesis (synthesis), meliputi kemampuan membentuk suatu pola baru
dengan memperhatikan unsure – unsure kecil yang ada. Sintesis
merupakan kemampuan mengkombinasikan elemen – elemen untuk
membentuk struktur atau system tertentu.
f. Evaluasi (evalucation), meliputi kemampuan membentuk pendapat tentang
sesuatu atau beberapa hal dan pertanggungjawabanya berdasarkan criteria
tertentu. Evaluasi merupakan aspek kognitif yang paling tinggi karena
12

Ratumanan G.T., Belajar dan Pembelajaran, (Surabaya : Unesa University press, 2004)

13

Ratumanan, Ibid, Hal : 5

Hal : 5
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melibatkan penggunaan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan
sintesis.
Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai – nilai, minat prestasi dan
penyesuaian perasaan social. Ranah afektif menurut Karthwohl dan Bloom (dalam
Ratumanan)14, terdiri atas lima jenis perilaku yang diklasifikasi dari yang
sederhana hingga yang kompleks, yakni:
a. Penerimaan (receiving), yakni sensifitas terhadap keberadaan fenomena
atau stimulus tertentu, meliputi kepekaan terhadap hal – hal tertentu dan
kesedian untuk memperhatikan hal tersebut. Misalnya kesadaran siswa
akan adanya perbedaan tersebut.
b. Pemberian respons (responding), yakni kemampuan memberikan respon
secara aktif terhadap fenomena atau stimuli.
c. Penilaian/ penentuan sikap (valuting), yakni kemampuan untuk mendapat
memberikan penilaian atau pertimbangan suatu objek atau kejadian
tertentu. Termaksud pula pada kategori ini adalah kesedian untuk
menerima suatu nilai, menghargai, mengakui dan menentukan sikap.
d. Organisasi (organitation), yakni konseptualisasi dari nilai – nilai untuk
menentukan keterhubungan antara nilai – nilai. Kategori ini berkaitan pula
dengan kemampuan membentuk suatu system nilai sebagai pedoman dan
pengalaman hidup.

14

Hal : 7

Ratumanan G.T., Belajar dan Pembelajaran, (Surabaya : Unesa University press, 2004)
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e. Karakterisasi, yakni kemampuan yang mengacuh pada karakter dan gaya
hidup seseorang. Kategori ini berkaitan dengan kemampuan menghayati
nilaai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi.
Sedangkan ranah psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan
keterampilan (skill) yang bersifat manual dan motorik. Ranah psikomotor menurut
Simpson (dalam Ratumanan), dapat didefenisikan atas :
a. Persepsi (perception), meliputi kemampuan mendiskriminasikan atau
memilah – milih dua perangsang atau lebih, berdasarkan perbedaan antara
ciri – ciri fisik yang khas pada masing – masing perangsang.
b. Kesiapan melakukan suatu pekerjaan (set), meliputi kemampuan
penempatan diri dalam keadaan dimana akan terjadi suatu gerakan atau
rangkaian gerakan. Kemampuan ini meliputi aspek jasmani dan rohani.
c. Gerakan terbimbing (mechanism), meliputi kemampuan melakukan
gerakan sesuai contoh atau gerakan peniruan.
d. Gerakan terbiasa, meliputi kemampuan melakukan suatu rangkaian
gerakan dengan lancer karena sudah dilatih sebelumnya, tanpa
memperhatikan contoh yang diberikan.
e. Gerakan kompleks (complex overt response), meliputu kemampuan untuk
melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari beberapa
komponen secara lancer, tepat dan efisien.
f. Penyusun pola gerakan (adaptation), meliputi kemampuan mengadakan
perubahan dan penyesuaian pola gerak – gerik dengan persyaratan khusus
yang berlaku.
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g. Kreatifitas (creativity), meliputi kemampuan melahirkan pola gerak –
gerik yang baru atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri.
Beedasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah
untuk memperoleh perubahan tingkah laku baik ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik sebagai akibat dari interaksi positif dengan lingkungannya. Pada
penelitian ini, perubahan tingkah laku yang akan diteliti sebagai tujuan belajar
lebih difokuskan pada aspek kognitif saja.
2. Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang terjadi setelah
terjadinya belajar. Menurut Gagne, Briggs, dan wagner pengertian pembelajaran
adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya
proses belajar pada siswa.15
Pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas,
adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.16

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang
diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan,
penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada

15

. Udin S. Winataputra, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas
Terbuka, 2003), hlm. 52.
16
Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Repunlik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (cet. I; Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat
Jendral Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hlm. 9.
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siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar
dapat belajar dengan baik.17
Ciri utama dari pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan
proses belajar siswa. Sedangkan komponen - komponen dalam pembelajaran
adalah tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran.
Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat
berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang
mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi (persamaan makna)
yang berbeda dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya siswa dapat
belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang
ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek
afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang siswa. Pengajaran
memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja.
Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan
siswa.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya
secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memliki
keterampilan

yang

memadai

dalam

mengembangkan

berbagai

model

pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan
dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Tujuan pembelajaran pada hakekatnya mengacu pada hasil yang
diharapkan. Ini berarti bahwa dalam merencanakan pembelajaran, tujuan
17

. Rastoyo, Belajar dan Pembelajaran. Tulisan di akses tanggal 30 april 2010 dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
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pemeblajaran ditetapkan lebih dahulu, selanjutnya semua kegiatan pembelajaran
diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Tujuaan pembelajaran dapat diklasifikasikan atau tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umu adalah pernyataan umum tentang hasil pembelajaran yang
diinginkan. Tujuan ini mengacu pada keseluruhan isi bidang studi, yaitu struktur
orientasi atau struktur ganda bidang studi. Sedangkan tujuan khusus adalah
pernyataan khusus tentang hasil pembelajaran yang diinginkan. Tujuan ini
mengacu pada konstruk tertentu apakah itu fakta, konsep, prosedur atau prinsip
dari bidang studi.
Untuk keperluan mendiskripsikan strategi pengorganisasian pembelajaran
yang optimal, tujuan umum pembelajaran dapat dibedakan atas tujuan orientatif
dan tujuan pendukung. Pada tujuan orientatif tekanan utama pembelajaran
berkaitan dengan pemahaman struktur orientasi bidang studi, yakni mencakup
keseluruhan konstruk penting serta kaitan – kaitannya, sedangkan tujuan
pendukung member tekanan pada spesifikasi bidang studi dan perilaku siswa.18

B. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses
pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi
kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan
belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat
18

Hal : 9

Ratumanan G.T., Belajar dan Pembelajaran, (Surabaya : Unesa University press, 2004)
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menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut baik untuk
keseluruhan kelas maupun individu.19
Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam hasil belajar yaitu: (a).
Keterampilan dan kebiasaan; (b). Pengetahuan dan pengertian; (c). Sikap dan citacita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada
kurikulum sekolah.20
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:
1. Faktor Internal (dari dalam individu yang belajar).
Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada
faktor dari dalam individu

yang belajar. Adapun faktor

yang

mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor psikologis, antara lain
yaitu: motivasi, perhatian, pengamatan, tanggapan dan lain sebagainya.
2. Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar).
Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan
belajar yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan faktor dari luar
siswa.

Adapun

faktor

yang

mempengaruhi

adalah

mendapatkan

pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, dan pembentukan
sikap.
Hasil belajar adalah tingkat penyataan yang dicapai oleh siswa dalam
mengukuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang

19

. Wahyudi, Pengertian Hasil Belajar. Tulisan diakses tanggal 30 april 2010 dari
http://techonly13.wordpress.com/2009/07/04/pengertian-hasil-belajar.
20
. Suharno. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar. Di akses tanggal 26 maret
2010 dari http://techonly13.wordpress.com/2009/07/04/pengertian-hasil-belajar/
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ditetapkan.21 Pendapat yang lain mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah
kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, belajar itu
sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh
perubahan perilaku yang relative menetap. Selain itu hasil belajar merupakan
keluaran (output) dari suatu system pemprosesan masukan (input). Masukan dari
sistem tersebut berupa bermacam – macam informasi, sedangkan keluaranya
adalah perbuatan atau kinerja.22
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah
suatu bentuk perubahan yang dialami oleh seseorang setelah mengikuti proses
belajar mengajar, baik perubahan dari dalam diri maupun perubahan dari luar
individu dan perubahan ini tidak bersifat semestara tetapi menetap dalam diri
seseorang.
Untuk memperoleh hasil belajar yang baik seorang pengajar mengerahkan
segala daya upaya untuk membantu siswa agar bisa belajar dengan baik. Untuk
mengetahui keefektifan hasil belajar siswa dengan memberikan tes, dari hasil tes
dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek pengajaran.23
Hasil belajar yang menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi melalui
penilaian diperoleh dari penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses
diperoleh melalui post-tes, tes kinerja dan observasi. Sedangkan penilaian hasil

21

Wenno, I. H. Strategi Belajar Mengajar Sains Berbasis Kontekstual (Yogyakarta: Inti
Media, 2008) hal : 9
22
A. Mulyono, Pendidikan Bagi Anak – Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), hlm 38
23
Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual di Kelas (Jakarta: Prenada Media, 2009)
hal 19
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diperoleh melalui ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir
semester.
C. Model Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran

kooperatif

merupakan

hasil

pengembangan

teori

konstruktivis. Teori konstruktivis menekankan pembelajaran bersifat kreatifitas
yang tidak monoton. Pembelajaran kooperatif mendasari pada konsep bahwa
peserta didik lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika
peserta didik saling diskusi dengan temannya. Sebagai fokus pembelajaran
kooperatif adalah hakekat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi
aspek utama.24
Pembelajaran

kooperatif

merupakan

strategi

pembelajaran

yang

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.25
Tujuan pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan
partisipasi peserta didik, memfasilitasi peserta didik dengan pengalaman sikap
kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan
kesempatan pada peserta didik untuk berinteraksi dan belajar sama-sama yang
berbeda latar belakangnya.
Pembelajaran kooperatif mempunyai efek yang sangat besar terhadap
penerimaan yang luas terhadap keragaman ras, budaya, agama, strata sosial,

24

Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik Konsep
Landasan Teoritis Praktis dan Implikasinya, (cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 41
25
Paul D. Eggen & Donald P. Kauchak, Strategies For Teachers Learning Content and
Thinking Skill, (Boston: Allyn and Bacon, 1996), hlm. 279.
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kemampuan, dan ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif sangat tepat untuk
melatih ketrampilan kerjasama, kolaborasi, dan ketrampilan Tanya jawab.26
Dalam pembelajaran kooperatif para siswa akan duduk bersama dalam
kelompok yang heterogen beranggotakan empat orang untuk menguasai materi
yang disampaikan oleh guru.
Model pembelajaran kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar
konstruktivis. Hal ini terlihat pada salah satu teori Vygotsky, yaitu penekanan
pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran. Menurut Vygotsky pengetahuan dan
perkembangan kognitif individu berasal dari sumber – sumber sosial di luar
dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan
kognitifnya, tetapi Vygotsky juga menekan pentingnya peran aktif seorang atau
kelompoknya dalam mengkontruksi pengetahuannya, perkembangan kognitif
seorang disamping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga oleh
lingkungan social yang aktif pula.27
Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran dimana
pembelajar yang memiliki tingkat kemampuan berbeda belajar bersama dalam
kelompok – kelompok kecil yang heterogen. Dalam menyelesaikan tugas
kelompok, setiap anggota saling bekerjasama dan membantu untuk memahami
suatu bahan pembelajaran. Belajar belum selesai, jika salah satu teman dalam
kelompok belum menguasai bahan pembelajaran yang diberikan. Model
pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran

26
27

M. Ibrahim, dkk, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: University Press, 2000), hlm. 9.
Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hal: 100
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penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keberagaman dan
perkembangan keterampilan sosial.28
1. Unsur – unsur dasar pembelajaran kooperatif
Pembelajaran kooperatif adalah suatu system yang didalamnya terdapat
unsur – unsur yang saling terikat.29 Adapun berbagai elemen dalam pembelajaran
kooperatif adalah:
a. Saling Ketergantungan Positif
Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang
mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. Saling ketergantungan positif
menuntut adanya interaktif promotif yang memungkinkan sesame siswa saling
memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. Saling
ketergantungan dapat dicapai yaitu, saling ketergantungan pencapaian tujuan,
saling ketergantungan dalam menyelesaikan tugas, saling ketergantungan bahan
atau sumber, saling ketergantungan peran dan saling ketergantungan hadiah.
b. Tatap Muka
Interraksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling
bertatap muka, sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak hanya dengan
guru, tetapi juga dengan semua siswa. Interaksi semacam ini memungkinkan para
siswa dapat saling menjadi sumber belajar sehingga sumber belajar lebih
bervariasi. Interaksi semacam itu sangat penting karena ada siswa yang merasa
lebih mudah belajar dari sesamanya.

28

Ibrahim, dkk, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT.
http://www.modelpembelajarnkooperatif-nht.com Diakses 24 Mei 2013
29
Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK (Malang: Univ.
Neg Malang, 2004) hal: 61-62
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c. Akuntabilitas Individual
Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar kelompok.
Meskipun demikian, penilaian ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa
terhadap materi pelajaran secara individual. Hasil penilaian secara individual
tersebut selanjutnya disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua anggota
kelompok mengetahui siapa anggota kelompok yang memerlukan bantuan dan
siapa anggota kelompok yang dapat memberikan bantuan. Nilai kelompok
didasarkan atas rata – rata penguasaan semua anggota kelompok secara individual
inilah yang disebut dengan akuntabilitas individual.
d. Keterampilan Menjalin Hubungan Antar Pribadi
Pembelajaran kooperatif memperlihatkan keterampilan social seperti
tenggang rasa, sikap sopan santun terhadap teman, mengkritik ide dan mengkritik
teman, berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang lain,
mandiri, dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalani hubungan antar
pribadi tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja diajarkan.
Lungren dalam Ratumanan, mengemukakan bahwa dalam menyusun
ketrampilan-ketrampilan

kooperatif

secara

terinci

dalam

tiga

tingkatan

ketrampilan. Tiga tingkatan tersebut, yaitu ketrampilan kooperatif tingkat awal,
ketrampilan kooperatif tingkat menengah, dan ketrampilan kooperatif tingkat
mahir.30 Ketiga tingkat ketrampilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

30

Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik Konsep
Landasan Teoritis Praktis dan Implikasinya, hlm. 46.
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a. Ketrampilan kooperatif tingkat awal, antara lain:
1) Berada dalam tugas, yaitu menjelaskan tugas sesuai dengan tanggung
jawabnya.
2) Mengambil giliran dan berbagai tugas, yaitu menggantikan teman
dengan tugas tertentu dan mengambil tanggung jawab tertentu dalam
kelompok.
3) Mendorong adanya partisipasi, yaitu memotivasi semua anggota
kelompok untuk memberikan konstribusi; dan
4) Menggunakan

menggunakan

kesepakatan,

yaitu

menyamakan

persepsi/ pendapat.31
b. Ketrampilan kooperatif tingkat menengah, antara lain:
1) Mendengarkan dengan aktif, yaitu menggunakan pesan fisik dan
verbal agar pembicara mengetahui anda secara energik menyerap
informasi;
2) Bertanya, yaitu meminta atau menanyakan informasi atau klasifikasi
lebih lanjut;
3) Menafsirkan, yaitu menyampaikan kembali informasi dengan kalimat
berbeda;
4) Memeriksa ketepatan, yaitu membandingkan jawaban, memastikan
bahwa jawaban tersebut benar.32

31

Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik Konsep
Landasan Teoritis Praktis dan Implikasinya,.
32
Ibid., hlm. 26-28.
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c. Ketrampilan kooperatif tingkat mahir, antara lain:
Ketrampilan kooperatif tingkat mahir, antara lain: mengolaborasi, yaitu
memperluas

konsep,

membuat

kesimpulan,

dan

menghubungkan

pendapat-pendapat dengan topik tertentu.33
2. Langkah – langkah Model Pembelajaran Kooperatif
Terdapat 6 langkah utama atau tahapan di dalam pembelajaran yang
menggunakan pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut, pada Tabel 2.1.
Tabel 1. Langkah – langkah Pembelajaran Kooperatif
Fase
Fase-1
Menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa
Fase-2
Menyajikan informasi

Tingkah laku Guru
Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan
memotivasi siswa untuk belajar.
Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan
jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan.

Fase-3
Mengorganisasikan siswa
ke dalam kelompok –
kelompok belajar

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap
kelompok agar melakukan transisi secara efisien.

Fase-4
Membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok – kelompok belajar
pada saat mereka mengerjakan tugas mereka.

Fase-5
Evaluasi

Fase-6
Memberikan penghargaan

33

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang
telah dipelajari atau masing – masing kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya.
Guru mencari cara – cara untuk menghargai baik
upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok.

Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik Konsep
Landasan Teoritis Praktis dan Implikasinya,., hlm. 27.
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Unsur-unsur dan Ciri-ciri Cooperative Learning, dapat merujuk pada
pendapat Lundgren, Unsur-unsur dasar yang perlu ditanamkan pada diri siswa
agar cooperative learning lebih efektif adalah sebagai berikut:
a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau
berenang bersama”
b. Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap tiap siswa lain dalam
kelompoknya, disamping tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam
mempelajari materi yang dihadapi.
c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki
tujuan yang sama.
d. Para siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama
besarnya diantara anggota kelompok.
e. Para siswa akan diberikan suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut
berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok.
f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh
keterampilan bekerja sama selama belajar.
g. Para siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual
materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.34
Berdasarkan uraian tentang pembelajaran di atas, dapat diberikan satu
simpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang
memerlukan kerjasama antar peserta didik dan saling ketergantungan dalam

34

. Sukarmin, Pembelajaran Kooperatif. (Surabaya :UNESA, 2002), hlm. 2
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struktur pencapaian tugas, tujuan, dan penghargaan. Keberhasilan permbelajaran
tergantung pada kontribusi setiap individu dalam kelompok.
Pembelajaran kooperatif terbagi atas lima, yaitu: Student Teams
Achievement (STAD), Teams Games Tournament (TGT), Jigsaw, Think Pair
Share (TPS), dan Numbered Heads Together (NHT).35
D. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT)
NHT merupakan suatu pembelajaran yang mengedepankan pada aktivitas
siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber
yang akhirnya dipresentasikan didepan kelas. NHT pertama kali dikembangkan
oleh Spencer Kangan dkk. NHT adalah bagian dari strategi pembelajaran
kooperatif struktural yang menekankan pada struktur – struktur khusus yang
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Kangan menghendaki agar
para siswa bekerja saling bergantung pada kelompok

kelompok kecil secara

kooperatif. Struktur tersebut dikembangkan sebagai bahan alternatif dari struktur
kelas tradisional seperti mengancungkan tangan terlebih dahulu untuk kemudian
ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan.36
Pembelajaran tipe NHT dilaksanakan dengan cara mengelompokkan siswa
dalam kelompok kecil yang terdiri 3 – 5 orang siswa. Kesulitan pemahaman
materi yang dialami dapat dipecahkan bersama anggota kelompok dengan
bimbingan guru. Untuk itu pembelajaran tipe NHT memberikan kesempatan pada
siswa untuk saling membagikan ide – ide dan mempertimbangkan jawaban yang

35

Kementerian Pendidikan Nasional, Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT.
http://strategipembelajarankooperatif-nht.com. Diakses 24 Mei 2013
36
Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK (Malang: Univ.
Neg Malang, 2004) hal: 67
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paling tepat. Pembelajaran tipe NHT mengutamakan kerja kelompok dari pada
individual, sehingga siswa bekerja dalam suasana gotong royong dan mempunyai
banyak kesempatan untuk menyalurkan informasi dan meningkatkan keterampilan
berkomunikasi.
Menurut Kangan pembelajaran tipe NHT ini secara tidak langsung melatih
siswa berbagai informasi, mendengarkan dengan cermat, serta berbicara dengan
penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam pembelajarannya.
Langkah – langkah NHT dijelaskan sebagai berikut:
a. Penomoran
Penomoran adalah hal yang utama dalam NHT, dalam tahap ini guru
membagi siswa dalam beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan 3 – 5
orang siswa dan memberikan siswa nomor sehingga setiap siswa dalam kelompok
atau tim memiliki nomor yang berbeda – beda.
b. Pengajuan Pertanyaan
Langkah berikutnya adalah pengajuan pertanyaan, guru mengajukan
pertanyaan pada siswa. Pertanyaan yang diberikan dapat diambil dari materi
pelajaran tertentu yang memang sedang dipelajari, dalam membuat pertanyaan
diusahakan dapat bervariasi dan spesifik, hingga yang bersifat umum dan dengan
tingkat kesulitan yang bervariasi pula.
c. Berfikir Bersama (Heads Together)
Setelah mendapat pertanyaan – pertanyaan dari guru, siswa berfikir
bersama untuk menemukan jawaban, dan menjelaskan jawaban kepada anggota
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dalam tim atau kelompoknya, sehingga semua nggota mengetahui jawaban dari
masing – masing pertanyaan.
d. Pemberian Jawaban
Langkah terakhir yaitu pemberian jawaban, guru menyebutka satu nomor
dan tiap siswa dari tiap kelompok yang bernomor sama mengangkat tangan dan
menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas, kemudian guru secara random memilih
kelompok yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, siswa yang
nomornya disebut guru dari kelompok tersebut mengangkat tangan dan berdiri
untuk menjawab pertanyaan, kemudian kelompok lain yang bernomor sama
menganggapi jawaban tersebut.
Ada beberapa manfaat pada model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT
terhadap siswa yang hasil belajarnya rendah antara lain adalah:37
1. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi
2. Memperbaiki kehadiran
3. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar
4. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil
5. Konflik antara pribadi berkurang
6. Pemahaman yang lebih mendalam
7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi
8. Hasil belajar lebih tinggi
Menurut Hill dalam Tryana (2008) menyebutkan kelebihan dari Numbered
Heads Together (NHT) yaitu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, mampu
37
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memperdalam

pemahaman

siswa,

menyenangkan

siswa

dalam

belajar,

mengembangkan sikap positif siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan
siswa, mengembangkan rasa ingin tahu siswa, menngkatkan rasa percaya diri
siswa, mengembangkan rasa saling memiliki, serta mengembangkan keterampilan
untuk masa depan. Sedangkan kekurangan dari tipe pembelajaran NHT adalah
kemungkinan orang yang sudah dipanggil akan dipanggil oleh guru, tidak semua
anggota kelompok akan dipanggil oleh guru dan waktu yang dibutuhkan banyak. 38
Menurut Ahmad Zuhdi kelebihan dan kekurangan tipe pembelajaran NHT
adalah sebagai berikut :
Kelebihan :
1. Setiap siswa menjadi siap semua
2. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh – sungguh
3. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai
Kelemahan:
1. Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru
2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil lagi oleh guru
E. Ruang Lingkup Materi
Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Seseorang belum sempurna
keislamanannya manakala dia belum mengerjakan puasa. Puasa merupakan
ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang cara pelaksanaannya harus sesuai dengan
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, kita tidak boleh
asal-asalan dalam mengerjakan puasa. Selain harus mengetahui dalil-dalil
38
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diwajibkannya puasa, kita juga mesti mengerti syarat wajib dan syarat sah puasa,
hal-hal yang membatalkan puasa, makruh puasa, juga amalan-amalan yang
disunnahkan selagi dalam puasa.
a. Ketentuan Pelaksanaan Puasa Wajib
1. Pengertian Puasa

Puasa menurut bahasa menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut
istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan
puasa dimulai dari terbit fajar (subuh) sampai terbenam matahari
(maghrib).
2. Hukum Puasa

Puasa Ramadhan hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat wajib.
Kewajiban ini beradasarkan firman Allah:



  
  
 



 
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa (Q.S. Al-Baqarah : 183)
3. Syarat Puasa

Syarat terdiri atau dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya puasa.
a. Syarat – syarat wajib puasa
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Syarat wajib puasa adalah bahwa setiap orang yang telah memenuhi
syarat – syarat berikut, maka ia wajib berpuasa. Apabila salah satu dari
syarat berikut tidak terpenuhi, seseorang itu berarti belum memenuhi
syarat untuk wajib berpuasa. Adapun syarat – syarat yang dimaksud
adalah:
1) Islam (orang kafir tidak wajib berpuasa)
2) Baliq (sampai umur)
3) Berakal (tidak gila atau tidak sedang mabuk)
4) Suci dari haid dan nifas bagi perempuan
5) Tidak bepergian jauh
6) Sanggup berpuasa (tidak lemah dan tidak sakit)
2. Syarat – syarat sah puasa
Syarat – syarat sah puasa adalah sah tidaknya puasa seseorang
tergantung dari syarat – syarat berikut:
1) Islam sepanjang hari
2) Suci dari haid, nifas, dan wiladah
3) Tamyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk)
4) Berpuasa pada waktunya (bukan pada hari – hari yang terlarang
berpuasa)
4. Rukun Puasa

Rukun puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan saat berpuasa. Adapun
rukun berpuasa sebagai berikut:
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a. Niat
b. Menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, dan hal – hal lain
yang membatalkan puasa.
5. Hal – hal yang Membatalkan Puasa

Hal – hal yang membatalkan puasa sebagai berikut:
a. Makan, minum, dan bersetubuh dengan sengaja
b. Memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat kerongkongan, berupa
makanan yang tidak mengenyangkan, seperti garam atau yang
lainnya, tetap akan membatalkan puasa.
c. Muntah dengan sengaja
d. Melihat bulan. Seseorang yang sedang berpuasa Ramadhan tiba –
tiba melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal, maka
batallah puasanya.
e. Kedatangan haid atau melahirkan. Apabila seorang wanita
kedatangan haid atau melahirkan, walaupun sudah menjelang
Magrib, batallah puasanya. Wajiblah ia meng-qada pada hari – hari
lain.
f. Mengeluarkan mani dengan sengaja (onani). Apabila seseorang
mengeluarkan mani dengan sengaja karena mencium perempuan
atau memeluk istri atau mempergunakan tangan sendiri atau tangan
orang lain, batallah puasanya dan wajib ia meng-qada-nya.
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b. Macam – macam Puasa Wajib
Yang termaksud ke dalam puasa wajib adalah puasa Ramadhan, puasa
qada, puasa nazar, dan puasa kafarat. Apa perbedaan keempat macam puasa itu?
1. Puasa Ramadhan
Puasa Ramadhan adalah puasa di bulan suci ramadhan. Setiap umat
Islam yang memenuhi syarat – syarat tertentu ketika menjumpai bulan suci
Ramadhan, diwajibkan berpuasa Ramadhan adalah firman Allah swt:



  
  
 



 
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa (Q.S. Al-Baqarah : 183)
2. Puasa Nazar
Nadzar secara bahasa berarti janji. Puasa nadzar adalah puasa yang
disebabkan karena janji seseorang untuk mengerjakan puasa. Misalkan,
Rudi berjanji jika nanti naik kelas 9 Ia akan berpuasa 3 hari berturut-turut,
maka apabila Rudi benar-benar naik kelas ia wajib mengerjakan puasa 3
hari berturut-turut yang ia janjikan itu.
Berkaitan dengan puasa nadzar, Rasulullah saw pernah bersabda:
“Barangsiapa bernadzar menaati Allah (mengerjakan perintahnya), maka
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hendaklah ia kerjakan. Dan barangsiapa bernazar maksiat kepada Allah,
maka janganlah dilakukannya.”(H.R. Bukhari dan Muslim)
3. Puasa Kafarat
Kafarat berasal dari kata dasar kafara yang artinya menutupi
sesuatu. Puasa kafarat secara istilah artinya adalah puasa untuk mengganti
denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa,
yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh
dosa yang diperbuat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Di
antaranya seperti bersetubuh di siang hari di bulan Ramadhan, membunuh
dengan tidak sengaja, mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam haji
serta tidak sanggup menyembelih binatang sebagai denda; karena merusak
sumpah, dan ber-zihar dengan istri.
4. Puasa Qada
Puasa qada adalah puasa yang wajib ditunaikan karena berbuka
dalam bulan Ramadhan lantaran ada uzur syar’i, seperti bepergian jauh,
sakit, haid, nifas, atau dengan sebab lain.
c. Orang – orang yang Dibolehkan dan Tidak Dibolehkan Berpuasa
Yang dimaksud dengan orang – orang yang dibolehkan berpuasa adalah
orang – orang yang tidak wajib berpuasa, tetapi boleh melaksanakan puasa.
adapun yang dimaksud dengan orang – orang yang tidak dibolehkan berpuasa
adalah orang – orang yang semestinya wajib berpuasa, tetapi karena alasan –
alasan tertentu mereka tidak dibolehkan berpuasa.
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Adapun orang – orang yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berpuasa
adalah:
1. Anak kecil
Anak kecil (belum baliq) tidak diwajibkan berpuasa. Akan tetapi, puasa
anak kecil yang telah berakal dan sanggup berpuasa, sah puasanya.
2. Musafir
Orang yang sedang dalam bepergian jauh boleh meninggalkan puasa.
Akan tetapi, bila ia berpuasa boleh – boleh saja. Kalu dalam bepergian itu
mendatangkan kesukaran yang luar biasa, lebih baik berbuka.
3. Orang sakit
Orang yang sedang sakit dibolehkan meninggalkan puasa. Tetapi, apabila
ia ingin berpuasa asal tidak membahayakan penyakitnya dengan puasa itu,
boleh – boleh saja berpuasa. Tapi apabila puasanya itu akan menyebabkan
bertambah parah penyakitnya, wajib meninggalkan puasa.
4. Perempuan yang sedang hamil
Perempuan yang sedang hamil boleh – boleh saja meninggalkan puasa.
Tapi, jika ia tetap ingin terus berpuasa juga boleh saja, asal tidak
membahayakan janinnya. Apabila menurut keterangan dokter dengan
berpuasa akan membahayakan janinnya, lebih baik ia tidak berpuasa.
5. Perempuan yang sedang menyusui
Perempuan yang sedang menyusui anaknya boleh tidak berpuasa. Bila ia
ingin terus berpuasa pun boleh saja. Akan tetapi, bila dengan berpuasa
akan membahayakan anaknya tentu lebih baik tidak berpuasa.
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6. Orang yang sudah sangat tua
Orang yang sudah sangat tua dan tidak sanggup lagi berpuasa, boleh
meninggalkan puasa. ia tidak wajib meng-qada, tetapi cukup dengan
membayar fidiyah.
d. Fungsi Puasa Wajib dalam Kehidupan
Apa yang Allah wajibkan kepada kita pasti ada manfaatnya untuk kita.
Begitu pun puasa, Allah mewajibkan kita berpuasa karena ada manfaat yang dapat
kita peroleh. Beberapa fungsi puasa dalam kehidupan kita adalah:
1. Menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani
Kebutuhan jasmani setiap hari telah kita penuhi. Rohani pun perlu
dipenuhi kebutuhannya. Berpuasa merupakan salah satu cara yang
diperintahkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Dengan
demikian, jasmani dan rohani dapat dipenuhi kebutuhannya secara
seimbang.
2. Kesehatan tubuh
Puasa yang dilakukan dengan benar, antar lain ketika berbuka tidak
makan dan minum berlebihan, akan mendatangkan kesehatan bagi
tubuh kita. Tetapi bila sebaliknya, justru merusak tubuh kita.
3. Sarana mendekatkan diri kepada Allah
Surat Al – baqarah ayat 183 – 187 menjelaskan tentang puasa. Pada
ayat 183 Allah menjelaskan tentang kedekatan Allah dengan hambaNya. Ini menunjukkan bahwa puasa merupakan sarana untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kenyataan sehari – hari pun

34

terbukti, bahwa orang yang sedang menderita biasanya dekat dengan
Allah. Yang diderita oleh orang yang berpuasa adalah rasa lapar dan
haus. Dalam keadaan seperti itu, seseorang akan berusaha dekat
dengan Allah.
4. Upaya mengendalikan diri
Nafsu selalu mengajak kepada hal – hal yang terlarang. Karena itu,
nafsu harus dikendalikan. Salah satu cara mengendalikan nafsu yaitu
dengan berpuasa.
5. Meningkatkan kepekaan social
Apa yang dirasakan oleh orang yang berpuasa? Tentu lapar dan haus.
Dengan berpuasa, seseorang mengalami langsung, bagaimana rasanya
lapar dan haus itu. Bila orang itu merasakan bahwa lapar dan haus itu
ternyata tidak enak, bagaimana dengan fakir dan miskin yang setiap
saat dengan keadaan lapar. Dengan berpuasa, diharapkan dapat
meningkatkan kepekaan sosialnya.
6. Untuk membina dan meningkatkan keimanan
Puasa adalah ibadah ruhiyah. Dengan berpuasa maka ruh kita akan
semakin dekat dengan Allah. Dengan demikian, iman kita pun akan
semakin terbina dan meningkat.
7. Sebagai perisai dari maksiat
Dengan berpuasa kita akan terhindar dari perbuatan – perbuatan
maksiat. Ketika kita berpuasa hal – hal yang dibolehkan saat di luar
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puasa, seperti makan dan minum saja dapat dihindarkan, apalagi hal –
hal yang jelas – jelas dilarang, seperti menuruti hawa nafsu.
8. Latihan sabar
Di dalam puasa kita mengekang kemauan kita untuk makan, minum,
dan hal – hal lain yang membatalkan puasa sampai magrib. Jadi,
berpuasa melatih diri kita untuk sabar menunggu sampai waktu kita
dibolehkan.
F. Kerangka Berpikir
Proses belajar mengajar merupakan suatu

proses yang menjadi

serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik
yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik
yang secara garis besar meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu
faktor yang mempengaruhi adalah guru. Dalam hal ini hendaknya guru berperan
bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing dalam menghadapi
kesulitan belajar peserta didik.
Dalam pembelajaran kooperatif ini, guru lebih berperan sebagai fasalitator
yang berfungsi sebagai jembatan penghubung kearah pemahaman yang lebih
tinggi, dengan catatan peserta didik sendiri. Guru tidak hanya memberikan
pengetahuan pada peserta didik, tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam
pikirannya.

Peserta

didik

mempunyai

kesempatan

untuk

mendapatkan

pengalaman langsung dalam menerapkan ide-ide mereka. Dalam pembelajaran ini
akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi
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yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan peserta didik, dan peserta
didik dengan guru. 39 Pembelajaran kooperatif mewadahi bagaimana peserta didik
bekerjasama dalam kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan bersama.
Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan sebuah variasi diskusi
kelompok yang cirri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang
mewakili kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan
mewakili kelompoknya tersebut. Sehingga cara ini menjamin keterlibatan total
semua siswa dan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab
individual dalam diskusi kelompok.
Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan dengan diterapkannya
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat mencapai
atau mewujudkan kompetensi yang diharapkan.
G. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka teoritik di atas, maka hipotesis tindakan penelitian
ini adalah peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan metode Kooperatif
tipe Numbered Heads Together (NHT) kelas VIII SMPIT As – Salam Ambon.

39

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru ,(Jakarta:
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian
tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan ilmiah yang
dilakukan oleh guru di kelas dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati
dan merefleksikan tidakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif dan
partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses
pembelajaran di kelas.40
Menurut Kurt Lewin alur pelaksanaan tindakan masing-masing siklus terdiri
dari empat tahapan yaitu; perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan
(observing), dan refleksi (reflection). Hubungan ke-empat komponen tersebut
dipandang sebagai siklus yang dapat digambarkan pada diagram berikut.41
Acting

Planning

Observating

Reflecting

Gambar 1. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt Lewin.
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(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), cet 2, hlm 86
41
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B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan setelah proposal diseminarkan.
2. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada SMPIT As – Salam Ambon.
C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMPIT As – Salam
Ambon yang terdiri dari 31 siswa.
D. Prosedur Penelitian
Langkah awal sebelum penelitian berlansung, terlebih dahulu peneliti
membangun komunikasi intens dengan Kepala Sekolah dan guru Agama Islam
pada SMPIT As – Salam Ambon. Hal ini dilakukan guna meyakinkan kepada
pihak sekolah akan pentingnya pelaksanaan penelitian ini. Di samping itu dengan
harapan pihak – pihak bersangkutan turut mendudkung serta memberikan respon
positif melalui saran dan massukkan demi kelancaran penelitian. Selanjutnya
barulah tahapan – tahapan penelitian dilakukan.
Kegiatan penelitian ini dirancang akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap
siklusnya terdiri atas 4 tahap yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan
refleksi.
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Perencanaan

Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

Pengamatan

Perencanaan

Refleksi

SIKLUS II

Pelaksanaan

Pengamatan

Gambar 2. Alur Penelitian Tindakan Kelas Dua Siklus
Siklus I
1. Tahap Perencanaan
a. Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.
b. Menyusun lembar kerja siswa (LKS).
c. Membuat lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa pada saat
proses belajar mengajar berlangsung meliputi lembar pengamatan
afektif dan lembar pengamatan psikomotor.
d. Menyiapkan soal tes akhir sikuls I.
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2. Tahap Pelaksanaan Tindakan
Tahap ini peneliti menerapkan tindakan dengan tahapan pembelajaran
yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP-01).
3. Tahap Observasi
Pada tahap ini, observasi tidak dilakukan terpisah dengan tahap
pelaksanaan tindakan, tetapi keduanya berlangsung dalam waktu yang
sama. Tahap observasi ini dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat yang
berperan sebagai pengamat partisipan dengan berpatokan pada format
observasi yang telah dibuat. Tahapan ini diupayakan agar dilakukan
dengan cermat, sehingga perbaikkan proses pembelajaran pada siklus
berikutnya dapat diupayakan sebaik mungkin. Hasil pelaksanaan tindakan
akan dievaluasi dengan memberikan tes diakhir siklus.
4. Tahap Refleksi
a. Membahas hasil evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan.
b. Menilai hasil tindakan dan menyimpulkan hal – hal apa sajakah
yang patut diperbaiki pada siklus berikutnya.
Siklus II
Pada dasarnya semua kegiatan pada siklus II mirip dengan kegiatan pada
siklus I, karena siklus II merupakan perbaikan dari siklus I, terutama didasarkan
atas hasil refleksi pada siklus I. Pada siklus II ini diharapkan efektivitas kerja
kelompok setiap peserta didik meningkat dan pada akhirnya tujuan penelitian
dapat tercapai.
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D. Instrumen Penelitian
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Instrumen Tes
Instrument tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes akhir
setiap siklus berbentuk pilihan ganda dan uraian dan dikerjakan secara
individual.
2. Format Observasi
Format observasi berupa lembar observasi yang harus diisi ileh
observer (peneliti dan teman sejawat) yang terlibat langsung selama
program pembelajaran dilaksanakan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Pengamatan ini dilakukan oleh observer berdasarkan lembar observasi
yang telah disusun berupa format observasi untuk aktivitas siswa dalam
kelompok. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui tiap siklus
untuk membuat kesimpulan pelaksanaan pembelajaran pada siklus
tersebut yang akan direfleksikan pada siklus berikutnya.
2. Hasil Tes
Hasil tes diperoleh dari lembar pekerjaan siswa terhadap tes akhir setiap
siklus untuk mengukur kemampuan siswa.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi

dimaksudkan

untuk

mendapatkan

gambar

yang

menampilkan kondisi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

F. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan menggunakan analisis
deskriptif untuk memperoleh nilai akhir dengan patokan pada pedoman penilaian
acun patokan (PAP) dengan patokan minimal atau criteria ketuntasan minimal
maka:
Untuk tes formatif dirumuskan sebagai:

Tabel 2. Pedoman Penilain Acuan Patokan (PAP)
SMPIT As – Salam Ambon
Tingkat Penguasaan
Kompetensi
85 – 100
75 – 84,9
65 – 74,9
< 65

Nilai Huruf

Kualifikasi

A
B
C
D

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Sumber: SMPIT As – Salam Ambon
Penilaian acuan patokan sebagai standar penilaian hasil belajar dan akan
dikombinasikan dengan nilai KKM pada mata pelajaran Agama Islam di SMPIT
As – Salam Ambon. Nilai KKM individu pada mata pelajaran Agama Islam
sebesar 75.00 dengan presentasi ketuntasan belajar minimum adalah 80%.
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Untuk analisa data kualitatif, penulis menggunakan teknik analisa data
yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan mengikuti tiga tahapan,
yaitu:
1) Reduksi data
Merupakan salah satu proses menajamkan, memfokuskan, pemusatan
perhatian dan penyederhanaan data yang diperoleh dari catatan –
catatan lapangan, hasil pengamatan atau observasi, hasil tes. Subjek
penelitian atau siswa yang tidak mengikuti salah satu tes dari tes yang
dilaksanakan tidak dimasukkan untuk analisis lebih lanjut.
2) Penyajian dan pemaparan data
Merupakan suatu proses penyajian data secara terorganisir dan
terstruktur dari reduksi data sehingga memungkinkan peneliti dapat
menarik kesimpulan.
3) Penarikan kesimpulan
Merupakan suatu proses yang didasarkan pada data yang telah
diperoleh dalam reduksi data dan penyajian data kemudian dirangkum
dan dibuat kesimpulan.

G. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar
siswa dengan standar ketuntasan minimal mencapai 80%.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Kemampuan Awal
Kemampuan awal pada lampiran 8 menggambarkan kemampuan awal
siswa sebelum adanya penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT.
Kualifikasi pencapaian siswa pada kemampuan awal terdapat pada Tabel 4.1 yang
menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa sangat rendah. Hal ini terbukti
dengan 18 orang siswa dengan pencapaian (72%) dinyatakan kurang/ gagal, 5
orang siswa dengan pencapaian (20%) dalam kualifikasi baik dan 2 orang siswa
dengan pencapaian (8%) dalam kualifikasi sangat baik.
Tabel 3. Kualifikasi Pencapaian Siswa pada Kemampuan Awal
Interval
85 – 100
75 – 84,9
65 – 74,9
< 65

Frekuensi
2
5
0
18

Presentase (%)
Kualifikasi
8
Sangat Baik
20
Baik
0
Cukup
72
Kurang
Sumber : Hasil Penelitian

2. Hasil Belajar Siswa dengan Penerapan Metode Kooperatif Tipe NHT
Siklus I
a. Perencanaan
Sebagai langkah awal, peneliti merencanakan beberapa hal
menyangkut pelaksanaan tindakan siklus I, yakni :
a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
disusun sesuai dengan langkah – langkah model pembelajaran
Number Head Together (lampiran 2a). Adapun RPP yang disusun
adalah RPP-01.
b) Merangcang pembentukkan kelompok. Kelompok dibentuk
merupakan kelompok yang heterogen. Kriteria pembentukan
kelompok ini dilakukan dengan mempertimbangkan latar
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belakang siswa seperti jenis kelamin, pengetahuan dan kondisi
social. Kelompok yang terbentuk sebanyak 5 kelompok yang
terdiri dari 5 orang siswa setiap kelompok. (lampiran )
c) Menyiapkan LKS. LKS di siklus ini sesuai dengan materi yang
diajarkan, yakni LKS – 01 (lampiran 3a).
d) Menyiapkan lembar observasi. Lembaran obsrvasi yang disiapkan
merupakan lembar observasi aktifitas siswa dalam kelompok
(lampiran 4a)
e) Menyiapkan soal – soal tes akhir siklus I (lampiran 5b).

b. Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap ini pelaksanaan tindakan dilakukan berdasarkan rencana
pembelajaran yang telah disusun pada tahap perencanaan. Di dalam
pertemuan pertama guru mata pelajaran Agama Islam dan peneliti
memasuki ruang kelas VIII dan peserta didik memberikan salam pada
guru. Guru kemudian memperkenalkan peneliti sekaligus mengatakan
kepada peserta didik bahwa di kelas ini akan dilakukan penelitian dan akan
diamati oleh observer selama proses pembelajaran berlangsung.
Tahap pendahuluan, yaitu guru menyampaikan apresepsi, dengan
cara menggali pengetahuan

peserta didik melalui tanya jawab yang

berhubungan dengan materi yang hendak dipelajari. Langkah berikutnya
adalah informasi tujuan pembelajaran dan peserta didik memperhatikan
penjelasan guru. Sebelum memulai kegiatan terlebih dahulu peneliti
memberikan penjelasan tentang tata cara pembelajaran model kooperatif
tipe NHT. Setelah peserta didik mengerti dan memahami aturan main
dalam melakukan diskusi, barulah dimulai pembelajaran.
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Tahap kegiatan inti, pada tahapan ini guru membentuk kelompok
yang terdiri dari 5 orang kemudian membagikan LKS 01. Selanjutnya guru
menyajikan materi yanga ada pada bahan ajar serta memberikan contoh.
Guru juga member kesempatan kepada setiap siswa bertanya terhadap
materi yang belum jelas.
Kemudian guru menugaskan setiap siswa untuk berdiskusi dan
menyelesaikan LKS 01 yang telah diberikan sebelumnya. Selama diskusi
berlangsung, guru mengontrol setiap kelompok dan memberi bantuan
terbatas. Guru pun selalu menegur siswa yang tidak serius dan berperilaku
tidak relevan dalam kelompoknya. Pada saat yang bersamaan, guru
pendamping mengobservasi jalannya pelaksanaan kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan lembar observer yang telah disiapkan. Setelah 15
menit, guru memastikan semua siswa telah menyelesaikan soal – soal
dalam LKS.
Kemudian guru secara acak memanggil nomor anggota siswa untuk
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pada kesempatan ini, guru
memanggil siswa bernomor 1 untuk menyelesaikan soal 1. Semua siswa
bernomor 1 unjuk jari dan kemudian guru menunjuk salah satu siswa
bernomor 1. Guru meminta kelompok lain memperhatikan hasil pekerjaan
siswa. Guru meminta siswa bernomor 1 dari kelompok lain menanggapi
presentasi jawaban LKS tersebut. Dan seterusnya.
Pada kegiatan penutup, kesimpulan dari inti konsep kemudian
memberikan pertanyaan - pertanyaan seputar materi yang baru dipelajari,
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peneliti memberikan tes secara tertulis pada akhir siklus I. Tujuannya
adalah mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi
yang telah di pelajari.
c. Observasi
Selama pelaksanaan KBM, peneliti melakukan pengamatan
terhadap proses yang berlangsung dan mengisi lembaran observasi yang
telah disusun sebelumnya dalam tahapan perencanaan. Selain itu ada juga
yang

ditugaskan

untuk

mengambil

dokumentasi

selama

pembelajaran berlangsung. Guru pendamping (sebagai

proses

pengamat)

mengamati aktivitas peserta didik setiap kelompok dan keaktifan peserta
didik dalam berdiskusi. Secara kolaboratif - partisipatif guru mitra
mengamati jalannya proses pembelajaran. Ada 2 kelompok yang
anggotanya masih belum aktif semua dalam diskusi. Pada kelompok 3
anggotanya masih belum berani maju kedepan untuk menerangkan materi
yang telah didiskusikan. Masih ada 4 orang peserta didik yang masih
belum aktif dalam diskusi kelompok, yaitu 2 orang peserta didik pada
kelompok 2 dan 2 orang peserta didik pada kelompok 4. Pada kelompok
1, 3, dan 5 semua peserta didik sudah berperan aktif dalam diskusi.
Pengamatan terhadap hasil latihan soal, ternyata masih ada 4 orang
peserta didik yang nilainya masih rendah.
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d. Refleksi
Refleksi pada siklus I ini akan digunakan sebagai perbaikan
pelaksanaan pembelajaran pada siklus II. Refleksi ini merupakan analisis
terhadap rancangan tindakan yang telah dilakukan.
Adapun hasil refleksi yang diperoleh adalah sebagai berikut :
a) Perangkat Pembelajaran
Setelah berdiskusi dengan guru pendamping menilai bahwa perangkat
pembelajaran yang telah disusun telah optimal. Hal ini terlihat dari
sikap antusias siswa melihat bahan ajar dan LKS yang diberikan
cukup membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan.
b) Proses Pembelajaran
Mengenai proses pembelajaran, hal yang direfleksi yakni apakah
peneliti telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan
yang direncanakan dan apakah siswa telah mengikuti proses dengan
baik atau belum.
c) Pada saat memulai tindakan siklus II, perlu adanya motivasi
kepada peserta didik yang bertujuan agar :
1. Semua

peserta didik

berperan

aktif

dalam

diskusi

kelompoknya masingmasing.
2. Peserta didik lebih berani bertanya apabila ada hal-hal yang
kurang jelas dan belum bisa dipahami.
3. Perlu dilaksanakannya siklus II karena indikator keberhasilan
penelitian ini belum bisa sepenuhnya tercapai.
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Dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi
maka data yang diperoleh pada tes akhir siklus I dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 4. Hasil Akhir Tes Siklus I
Interval
85 – 100
75 – 84,9
65 – 74,9
< 65

Frekuensi
8
6
7
4

Presentase (%)
Kualifikasi
32
Sangat Baik
24
Baik
28
Cukup
16
Kurang
Sumber : Hasil Penelitian

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 8 orang siswa atau 32%
memperoleh nilai Sangat Baik, 6 orang siswa atau 24% memperoleh nilai
baik, 7 orang siswa atau 28% memperoleh nilai cukup dan 4 orang siswa
atau 16% memperoleh nilai kurang. Berdasarkan hasil perolehan diatas
dapat diketahui perbedaan hasil tes siklus I lebih meningkat dibandingkan
tes awal, tetapi jumlah peserta didik yang tuntas individual secara umum
yang mencapai 56% belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal secara
klasikal yaitu 80% sehingga masih perlu dilanjutkan ke siklus II.
Siklus II
a). Perencanaan
berdasarkan hasil refleksi dari siklus I, diharapkan adanya tindakan
perbaikan pada siklus II, kelemahan – kelemahan yang masih ditemui pada
pelaksanaan siklus I dapat diperbaiki secara maksimal. Ditahap perencanaan
siklus II, kegiatan yang dilakukan adalah sama seperti siklus I yaitu peneliti
menyiapkan :
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1. Mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP-02) dan lebih
menekankan untuk bagaimana aktif bekerja sama dalam kelompok.
2. Menyiapkan instrumen penelitian yaitu lembar aktifitas peserta didik
dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau jalannya
pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif tipe NHT.
3. Menyiapkan tes akhir siklus II.
b). Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan siklus II mengacu pada RPP-02. Prosedur
tindakan siklus II telah diterapkan secara konsisten, yaitu mencakup
semua unsur sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun pada tahap
perencanaan.
c). Observasi
Berdasarkan hasil observasi pada tindakan ini, tampak peneliti
mulai berhasil berkomunikasi baik dengan siswa sehingga manejemen
kelas mulai baik. Keberhasilan awal telah menimbulkan rasa percaya
diri peneliti. Penggunaan model kooperatif tipe Numbered Heads
Together memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Siswa
secara keseluruhan terlibat secara intensif dalam proses diskusi,
komunikasi antara anggota kelompok sudah mulai terjalin dengan baik.
d). Refleksi
Setelah

tahap

perencanaan,

tindakan

atau

pengamatan

dilaksanakan, peneliti dan para teman sejawat mengadakan refleksi
tentang keseluruhan siklus II. Dalam refleksi tersebut, setiap orang
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memiliki kesempatan dalam menyampaikan gagasan, pendapat, dan
perasaan. Adapun hasil refleksi tindakan siklus II dapat diuraikan
sebagia berikut:
(1) Pengelolaan kelas diamati telah meningkat, bahkan peserta didik
menikmati aktivitas belajar dan diskusi kelompok berjalan lancar.
(2) Variasi kegiatan meningkat, meskipun kadangkala beberapa
kegiatan masih terlalu panjang dari pada rencana.
(3) Penerapan tindakan Siklus II mencapai hasil yang lebih baik dalam
meningkatkan hasil belajar peserta didik serta motivasi minat
belajar.
(4) Hasil tes akhir peserta didik sudah menunjukkan adanya
peningkatan hasil belajar.
(5) Dengan hasil tes siklus II, menunjukan peningkatan hasil belajar
siswa dan telah terpenuhi ketentuan niali KKM. Dengan
pertimbangan hasil yang diperoleh, maka disepakati bahwa
pembelajaran tidak dilanjutkan pada siklus ke III.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes akhir siklus II dengan
menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads

Together diketahui mengalami peningkatan hasil belajar. Hal ini dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 5. Hasil Akhir Tes Siklus II
Interval
85 – 100
75 – 84,9
65 – 74,9
< 65

Frekuensi
17
5
3
0

Presentase (%)
Kualifikasi
68
Sangat Baik
20
Baik
12
Cukup
0
Kurang
Sumber : Hasil Penelitian

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 17 orang siswa atau 68% memperoleh
nilai sangat baik, 5 orang siswa atau 20% memperoleh nilai baik, dan 3 orang
siswa atau 12% memperoleh nilai cukup. Berdasarkan hasil perolehan diatas dapat
diketahui perbedaan hasil tes akhir siklus II lebih meningkat dibandingkan tes
akhir tes siklus I. Skor ketuntasan belajar secara individu mencapai 88%. Dengan
demikian presentase peserta didik yang telah mencapai KKM secara klasikal
adalah 80% sehingga pada siklus II target ketuntasan telah tercapai.
B. Pembahasan
1.

Pra siklus dengan Siklus I
Penerapan strategi pembelajaran ternyata sangat mempengaruhi terhadap

peningkatan prestasi belajar peserta didik, ini terbukti dari hasil penelitian
yang penulis lakukan pada kelas VIII SMPIT As salam Ambon. Pada saat
sebelum penelitian ini dilakukan, pembelajaran yang ada masih menggunakan
cara lama (tradisional), dimana guru merupakan sumber belajar yang paling
pokok, sedangkan peserta didik hanya sebagai pendengar dari materi yang
dijelaskan oleh guru. Dengan pembelajaran yang masih bersifat tradisional
ini menjadikan hasil belajar peserta didik menjadi kurang maksimal, ini
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terbukti dengan masih banyaknya peserta didik yang mendapat nilai di bawah
KKM.
Secara umum dapat dikatakan bahwa hasil tes awal sebelum pembelajaran
materi puasa wajib dengan model kooperatif tipe NHT belum memuaskan. Dari
hasil pelaksanaan penelitian siklus I, keseluruhan peserta didik sudah mampu
menunjukkan peningkatan prestasi belajar, akan tetapi peningkatan itu belum
sepenuhnya mencapai KKM. Setelah mengadakan pengamatan dan diskusi
dengan

guru mitra,

dapat

diketahui

ternyata hal itu disebabkan karena

sebagian peserta didik masih malu - malu dalam berdiskusi dan kurang percaya
diri dan belum berani mengemukakan pendapat masing-masing. Dan guru juga
kurang memotivasi peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya sehingga
sebagian peserta didik masih diam atau malu berbicara dalam mengemukakan
pendapatnya.
Selain itu juga belum seluruhnya peserta didik mengerti terhadap strategi
pembelajaran yang diterapkan. Para peserta didik masih sangat merasa asing dan
canggung terhadap berbagai model pembelajaran, karena selama ini mereka
hanya mendapat pelajaran dengan metode ceramah.
2.

Siklus I dengan Siklus II
Berdasarkan pengamatan pada siklus I, peneliti merasa perlu adanya

pelaksanaan siklus II. Siklus II adalah merupakan refleksi dari siklus I. Pada
pelaksanaan siklus II ini, diharapkan peningkatan prestasi belajar yang dicapai
seluruh peserta didik cukup maksimal dan mencapai KKM.
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Pada pelaksanaan siklus II ini semua peserta didik mampu berperan aktif
dan sangat menikmati pelaksanaan pembelajaran karena guru lebih banyak
memberikan bimbingan dalam pembelajaran dan lebih perhatian kepada peserta
didik yang malu berbicara mengemukakan pendapat sehingga peserta didik
tersebut memiliki suatu kebebasan berpikir, berpendapat, aktif dan kreatif melalui
sebuah kelompok atau debat yang saling berhadap-hadapan. Dengan keadaan
seperti ini, pembelajaranpun dapat berjalan dengan baik dan peserta didik
mampu menerima dan memahami materi pelajaran dengan sangat maksimal,
sehingga hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dan mencapai
KKM.
Dari perolehan siklus II sudah bisa dikatakan bahwa peserta didik sudah
tuntas dalam mempelajari materi Puasa Wajib dengan menggunakan pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together. Dari hasil siklus II maka peneliti
memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitian pada siklus selanjutnya.
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Berdasarkan kategori tingkat penguasaan siswa, dapat dilihat pada grafik

Axis Title

berikut:

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Kurang

Cukup

Baik

Sangat Baik

Tes Awal

18

Siklus I

4

0

5

2

1

12

8

Siklus II

0

0

8

17

Gambar 3. Presentase Ketuntasan Siswa

Berdasarkan grafik persentase tingkat ketuntasan siswa di atas, terlihat
jelas bahwa dalam penelitian dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together pada konsep Puasa Wajib mengalami
peningkatan dari setiap siklusnya dan sudah memenuhi nilai KKM individual
sebesar 75.00 dengan standar ketuntasan secara klasikal 80%. Kelemahan –
kelemahan siswa dari siklus I ke siklus II dapat diperbaiki secara maksimal.
Dengan demikian proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
Kooperatif tipe NHT dapat dikatakan efektif dalam mencapai hasil belajar Agama
Islam materi Puasa Wajib kelas VIII SMPIT As – Salam Ambon.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan
bahwa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Puasa Wajib Kelas VIII SMPIT
As – Salam Ambon.
Hasil pengelolaan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian yang
lakukan pada siswa kelas VIII SMPIT As Salam pada hasil tes akhir siklus I,
terdapat bahwa 8 orang siswa atau 32% memperoleh nilai Sangat Baik, 6 orang
siswa atau 24% memperoleh nilai baik, 7 orang siswa atau 28% memperoleh nilai
cukup dan 4 orang siswa atau 16% memperoleh nilai kurang. Sedangkan Pada
siklus II , terdapat 17 orang siswa atau 68% memperoleh nilai sangat baik, 5 orang
siswa atau 20% memperoleh nilai baik, dan 3 orang siswa atau 12% memperoleh
nilai cukup. Berdasarkan hasil perolehan diatas dapat diketahui perbedaan hasil
tes akhir siklus II lebih meningkat dibandingkan tes akhir tes siklus I. Skor
ketuntasan belajar secara individu mencapai 88%. Dengan demikian presentase
peserta didik yang telah mencapai KKM secara klasikal adalah 80% sehingga
pada siklus II target ketuntasan telah tercapai.
B. Saran
Sesuai dengan hasil penelitian, maka diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif berupa pemikiran yang dapat digunakan sebagai upaya
peningkatan kemampuan dalam bidang Agama Islam.
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Adapun saran yang dapat peneliti sumbangkan berdasarkan hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai guru (calon guru) mata pelajaran Agama Islam diharapkan untuk
dapat memperkaya pengetahuan terhadap berbagai model pembelajaran
sehingga dalam proses pembelajaran guru tidak hanya menggunakan
model pembelajaran konvensional. Salah satunya dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dalam
proses belajar mengajar di kelas.
2. Bagi sekolah agar dapat memfasilitasi guru dengan berbagai model
pembelajaran yang inovatif. Model – model pembelajaran yang digunakan
juga harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan kondisi
kelas.
3. Kiranya kajian dalam suatu penelitian ini merupakan langkah awal yang
dapat dilanjutkan dalam penelitian yang lebih mendalam demi peningkatan
ilmu pengetahuan dan teknologi di masa mendatang.

