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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

Kerangka teoretis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan 

landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian atau dengan kata lain untuk 

mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji 

permasalahan. Kajian ini berkenaan dengan Metode Kerja Kelompok di 

Sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

1. Metode Kerja Kelompok 

a. Pengertian Metode Kerja Kelompok 

Kelompok adalah unit sosial, yang terdiri dari beberapa 

individu sebagai anggota kelompok dimana individu-individu tadi 

mempunyai status dan peran tertentu dan dalam unit sosial berlakulah 

norma-norma yang mengatur tingkah laku kelompok.
8
 

Kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang 

atau lebih yang saling berinteraksi atau berkomunikasi yang dapat 

dipahami oleh anggota kelompok atau orang lain.
9
 

Metode kerja kelompok adalah penyajian materi dengan cara 

pemberian tugas-tugas untuk mempelajari sesuatu kepada kelompok-

kelompok belajar yang sudah ditentukan dalam rangka mencapai 
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tujuan.
10

 Tugas-tugas itu dikerjakan secara bergotong-royong. Suatu 

kelas dapat dipandang sebagai suatu kesatuan kelompok tersendiri, 

dapat pula dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang kemudian 

dibagi pula menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi, semua 

pembagian kelompok itu amat bergantung dari tujuan dan 

kepentingannya. 

Metode kerja kelompok mempunyai peranan yang amat 

penting dalam menumbuhkan kedewasaan dan meningkatkan 

kemampuan anak dalam menguasai materi apa pun yang mereka 

kehendaki secara belajar bersama-sama. Metode ini, memberikan 

kesempatan yang lebih besar kepada anak untuk mengeksplor bakat 

yang mereka miliki, serta memilih teman yang mereka anggap baik 

dan tepat untuk belajar secara bersama-sama, sehingga mereka dapat 

dengan mudah menguasai semua pengetahuan yang mereka harapkan. 

Di samping itu, metode ini pun dapat melatihsehingga pengetahuan 

yang mereka dapatkan akan lebih banyak dan lebih luas dibandingkan 

dengan mereka yang mendapatkan pengetahuan sendiri.
11

 

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan metode belajar kelompok adalah suatu 

metode yang diterapkan oleh guru dalam rangka menciptakan situasi 

belajar yang di dalamnya para pelajar dapat belajar bersama-sama, 

sehingga mereka dapat mencapai hasil yang maksinal. 
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b. Kelebihan dan kekurangan Metode Kerja Kelompok 

1. Ditinjau dari pedagogis, kegiatan kelompok akan mendapatkan 

kualitas kepribadian peserta didik seperti: adanya kerja sama, 

toleransi, berfikir kritis, disiplin dan sebagainya. 

2. Ditinjau dari segi psikologis, timbul persaingan yang positif antara 

kelompok karena mereka bekerja pada masing-masing kelompok. 

3. Ditinjau dari segi sosial, anak yang pandai dalam kelompok 

tersebut dapat membantu anak yang kurang pandai dalam 

menyelesaikan tugas. 

4. Ditinjau dari segi ajaran Islam saling membantu sesama termasuk 

ibadah  

c. Kelemahan 

1. Kadang-kadang dapat menimbulkan persaingan yang tidak 

sehat sesama peserta didik yang ada dalam kelompok. 

2. Tugas pendidik akan menjadi lebih baik banyak dan beragam 

3. Tugas-tugas yang diberikan kadang-kadang hanya dikerjakan 

oleh segelintir peserta didik yang cakap dan rajin, sedangkan 

peserta didik yang malas menyerahkan tugas-tugas kepada 

temannya dalam kelompok tersebut. 

D. Langkah-langkah Metode Kerja Kelompok 

a. Kegiatan Persiapan Metode Kerja Kelompok 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
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2. Menyiapkan materi pembelajaran dan menjabarkan materi 

tersebut kedalam tugas-tugas kelompok. 

3. Mengidentifikasi sumber-sumber yang akan menjadi sasaran 

kegiatan kerja kelompok. 

4. Menyusun peraturan pembentukan kelompok, cara kerja, saat 

memulai dan mengakhiri, dan tata tertib lainnya. 

b. Kegiatan Pelaksanaan 

1. Kegiatan Membuka Pelajaran 

a. Melaksanakan apersepsi, yaitu pertanyaan tentang materi 

pengajaran sebelumnya. 

b. Memotivasi belajar dengan mengemukakan kasus yang ada 

kaitannya dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. 

c. Mengemukakan tujuan pelajaran dan berbagai kegiatan yang 

akan dikerjakan dalam mencapai tujuan pelajaran itu. 

2. Kegiatan Inti Pelajaran 

a. Mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari. 

b. Membentuk kelompok. 

c. Mengemukakan tugas setiap kelompok kepada ketua kelompok 

atau langsung kepada semua siswa. 

d. Mengemukakan peraturan daan tata tertib serta saat memulai 

dan mengakhiri kegiatan kerja kelompok. 

e. Mengawasi, memonitor, dan bertindak sebagai fasilitator 

selama siswa melakukan kerja kelompok. 
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f. Pertemuan klasikal untuk pelaporan hasil kerja kelompok, 

pemberian balikan dari kelompok lain atau dari guru. 

3. Kegiatan Mengakhiri Pelajaran 

a. Meminta siswa merangkum isi pelajaran yang telah dikaji 

melalui kerja kelompok. 

b. Melakukan evaluasi hasil dan proses. 

c. Melaksanakan tindak lanjut baik berup mengajari ulang materi 

yang belum dikuasai siswa maupun memberi tugas pengayaan 

bagi siswa yang telah menguasai materi metode kerja 

kelompok tersebut.
12

 

2.  Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan salah satu faktor penting dalam 

pendidikan. Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

dikerjakan atau sebagai indikator berhasil tidaknya proses belajar 

mengajar. Hasil belajar diperoleh siswa setelah melakukan aktivitas. 

“Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar”.
13

 Belajar yang dimaksud disini adalah merupakan 

suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 

bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap, selain itu, hasil 

belajar juga merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa 

dalam mengikuti program belajar yang telah ditetapkan. 
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Hasil belajar juga merupakan pencapaian tujuan pendidikan 

pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar.
14

 Hasil belajar 

merupakan realisasi dari tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil 

belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya. 

Jadi, hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus 

disesuaikan dengan tujuan pendidikan karena hasil belajar diukur 

untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses 

belajar mengajar. 

Hasil belajar adalah perwujudan kemampuan akibat perubahan 

perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidikan.
15

 Gadne membagi 

lima katagori hasil belajar yakni: (a) informasi verbal, (b) keterampilan 

intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, (e) keterampilan motoris.
16

 

Dalam usaha memudahkan memahami dan mengukur perubahan 

perilaku maka perilaku kejiwaan siswa dibagi menjadi tiga domain 

atau ranah yang meliputi: hasil belajar kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Menurut Benyamin Bloom dalam buku Penilaian Hasil Proses 

Belajar Mengajar, mengemukakan bahwa: 

“Ada tiga ranah hasil belajar, yaitu ranah kognitif berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, 

yakni pengetahuan dan pemahaman, ingatan, palikasi, analisis, 

sintesis, dn evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif 

tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif 

tingkat tinggi, ranah afektif, berkaitan dengan sikap yang terdiri 
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dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban, atau reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi, Ranah psikomotoris, 

berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yaitu gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, 

dan gerakan ekspresif dan interpretatif.
17

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar selama kurun waktu tertentu. Hasil 

belajar dapat diukur dari tiga ranah hasil belajar yaitu hasil belajar 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar Siswa  

Menurut Slameto, secara umum faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu internal 

dan eksternal: 

1. Internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, terdiri dari: 

a. Faktor Jasmaniah 

1. Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat, Sehat 

berarti dalam keadaan baik segenap badan serta bagian-

bagiannya/bebas dari penyakit. 
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2. Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 

kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. 

Cacat tubuh dapat berupa buta, setengah tuli, tuli, dan lain-

lain. 

b. Faktor Psikologi 

1. Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak 

secara efektif, dan mengetahui relasi dan mempelajarinya 

dengan cepat. 

2. Perhatian 

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa 

itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek. 

3. Minat 

Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

4. Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar 
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5. Motivasi 

Motivasi adalah segala hal yang berasal dari dalam 

maupun dari luar dapat mendorong siswa agar dapat belajar 

dengan baik. 

6. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam 

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya udah 

siap untuk melakukan kecakapan baru. 

7. Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan reaksi 

ata response. 

2. Eksternal, adalah yang ada di luar individu, seperti: 

1. Keluarga 

Siswa yang belajar akan memperoleh pengaruh dari 

kelurga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga. 

2. Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar siswa ini 

mencangkup metode mengajar, Kurikulum, relasi guru dan 

siswa, disiplin sekolah, dan lain-lain. 

3. Masyarakat  
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Masyarakat dapat mempengaruhi belajar siswa karena 

keberadaannya siswa dalam masyarakat, misalnya dari teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. 

c. Indikator Hasil Belajar Siswa 

Bukti bahwa seseorang telah belajar adalah terjadinya 

perubahan tingkah laku dari diri orang tersebut, misalnya dari yang 

tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti jadi mengerti, hasil 

belajar yang diharapkan dimiliki anak didik adalah berupa kemampuan 

yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan yang tampak pada setiap 

perubahan pada berbagai aspek. 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh 

siswa setelah mengikuti sesuatu kegiatan pembelajaran dimana tingkat 

keberhasilan ditandai dengan skala nilai berupa huruf, kata dan 

simbol.
18

 

3. Pengaruh Metode Kerja Kelompok Terhadap Hasil Belajar. 

Mengajar adalah membimbing siswa agar belajar. Dalam belajar 

siswa menghendaki hasil belajar yang efektif baginya, maka disini peran 

guru harus membantu dalam proses belajar mengajar agar efektif dan 

dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Untuk hasil dalam 

pembelajaran harus menggunakan Metode atau strategi yang tepat agar 

berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Zakiah 

Daradjat mengemukakan bahwa Metode pembelajaran adalah salah satu 
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cara yang tepat meningkatkan hasil belajar siswa dan lebih dari sekedar 

deskripsi mengenai bahan yang disajikan kepada siswa.
19

 

Dengan penerapan Metode Kerja Kelompok menurut Muhibbin 

Syah, dapat membantu siswa untuk lebih kreatif dan mandiri serta hasil 

belajarnya meningkat.
20

  

Adapun menurut pendapat Robert L. Cilstrap dan William R 

Martin memberikan pengertian kerja kelompok sebagai kegiatan 

sekelompok siswa yang biasanya berjumlah kecil, yang diorganisir untuk 

kepentingan belajar. Keberhasilan kerja kelompok ini menuntut kegiatan 

yang kooperatif dari bebebrapa individu tersebut.  

Supaya kerja kelompok dapat lebih berhasil, maka harus memulai 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tugas kepada siswa 

b. Menjelaskan apa tujuan kerja kelompok itu 

c. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

d. Setiap kelompok menunjuk seorang pencatat yang akan membuat 

laporan tentang kemajuan dan hasil kerja kelompok tersebut. 

e. Guru berkeliling selama kerja kelompok itu berlangsung, bila perlu 

memberi saran/pertanyaan. 

f. Guru membantu menyimpulkan kemajuan dan menerima hasil kerja 

kelompok.
21
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B. Penelitian Relevan 

1. Peneliti mendapatkan penelitian yang relevan dengan mencantumkan 

penelitian yang dilakukan oleh Tina Purnama Sari pada tahun 2011 

dengan judul “Pengaruh Metode Kerja Kelompok dan Keaktifan 

Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

tahun akademik 2010-2011.” Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

adanya pengaruh yang positif antara Pengaruh Metode Kerja 

Kelompok terhadap prestasi belajar mahasiswa FKIP
22

 

Dikarenakan adanya kesamaan judul di variabel X, Tina Purnama 

Sari menuliskan Pengaruh Metode Kerja Kelompok dan keaktifan 

mahasiswa dalam Proses Pembelajaran, sedangkan peneliti hanya 

menuliskan Pengaruh Metode Kerja Kelompok saja, dan di variabel Y 

terdapat perbedaan, Tina Purnama Sari menyebutkan prestasi belajar 

mahasiswa FKIP, sedangkan peneliti sekarang menyebutkan terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Kejuruan 5 Pekanbaru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 70%. 

2. Harsil, dengan judul penelitian, Penggunaan Metode Kerja Kelompok 

sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi 

Operasi Hitung Bilangan bagi siswa kelas 1 SDN Gumawang 03 

Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Semester 2016/2017.
23
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar matematika materi 

operasi hitung bilangan siswa mengalami peningkatan. Pada pra siklus 

ketuntasan siswa 63,2%, sedangkan pada siklus I mengalami 

peningkatan yaitu 78,80%, lalu mengalami peningkatan kembali pada 

rata-rata siklus II yaitu 80,75, simpulan dari penelitian ini adalah 

Metode Kerja Kelompok dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

materi operasi hitung bilangan siswa kelas 1 SDN Gumawang 03 

Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Adapun perbedaannya, 

penelitian ini menekankannya pada mata pelajara matematika, 

sedangkan peneliti menekankannya pada pembelajaran PAI. 

C. Konsep Operasional  

Konsep Operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberi batasan - batasan terhadap teoretis, hal ini sangat diperlukan agar 

tidak terjadi salah pengertian dalam memahami tulisan ini. Menjadi fokus 

penelitian ini adalah pengaruh kelompok belajar terhadap hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini terdiri dari dua variabel yang 

akan dibahas yaitu variabel X adalah kelompok belajar, sedangkan variabel Y 

yaitu hasil belajar siswa. 

1. Indikator kerja kelompok (variabel X) 

a. Siswa bersemangat mengikuti kerja kelompok Pendidikan Agama Islam 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru sebelum kerja kelompok 

Pendidikan Agama Islam dimulai 

c. Guru membentuk struktur kerja kelompok  PAI (pemimpin, sekretaris, 

dan anggota) 
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d. Guru memberikan tugas setiap anggota kelompok PAI 

e. Siswa memberikan pertanyaan kepada kelompok PAI lainnya. 

f. Siswa aktif dalam mengerjakan kelompok belajar PAI 

g. Siswa mendengarkan pendapat/tanggapan dari kelompok PAI lainnya 

h. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok PAI 

lainnya. 

i. Siswa membuat kesimpulan dari hasil kerja kelompok PAI 

j. Siswa membacakan hasil kerja kelompok PAI di depan kelas 

2. Indikator Hasil Belajar 

Sedangkan indikator hasil belajar dari variabel Y, yaituhasil 

belajar siswa yang telah dicapai dapat dilihat dari nilai Ujian Tengah 

Semester (UTS) siswa, karena dengan nilai UTS siswa bisa dilihat berhasil 

atau tidaknya siswa dalam mengikuti proses kegiatan kelompok belajar 

Pendidikan Agama Islam. Adapun kriteria penilaian hasil belajar siswa 

adalah sebagai berikut: 

81 – 100 = Sangat Baik 

61 – 80   = Baik 

41– 60= Cukup Baik  

21 – 40   = Tidak Baik 

0 – 20     = Sangat Tidak Baik   

C. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  
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a. Adanya Pengaruh Metode Kerja Kelompok di sekolah terhadap hasil 

belajar siswa. 

b. Hasil belajar siswa bervariasi. 

2. Hipotesis Penelitian 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Metode Kerja 

Kelompok di Sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMKN 5 Pekanbaru. 

  :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Metode Kerja 

Kelompok di Sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMKN 5 Pekanbaru. 

 


