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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Metode Kolaboratif

a. Pengertian Kolaboratif

Metode berasal dari bahasa Inggris “method” yang artinya cara.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia metode ialah “cara yang telah

teratur dan terpikir baik untuk mencapai suatu maksud ( dalam ilmu

pengetahuan dan sebagainya). Sedangkan kolaboratif diambil dari bahasa

Inggiris yaitu: “collaborative” artinya (bersama atau kelompok). jadi

metode kolaboratif adalah belajar bersama atau pelatihan silang. 1 Dari hasil

pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode kolaboratif itu

adalah bekerja sama secara keseluruhan.

Metode kolaboratif atau Cross Training adalah pembelajaran selalu

diikuti dengan diskusi, sharing, debat dengan pendapat yang kondusif dan

memperkaya wawasan, siswa bekerja dalam kelompok untuk saling

membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi

hakikatnya sosial dan penggunaaan kelompok yang sejawat menjadi aspek

utama dalam pembelajaran kolaboratif. Metode kolaboratif ini memberi

siswa tanggung jawab untuk mempelajari materi pembelajaran dan

1 Adi w. Gunawan, Genius Learning Strategi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2006), h. 173
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menjabarkan isinya dalam sebuah kelompok tanpa campur tangan guru. 2

Guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran itu sendiri.

Teknik metode collaborative learning ini adalah membagi siswa

dalam suatu kelompok, masinsg-masing siswa belajar dari temannya satu

kelompok kemudian menjelaskan didepan kelas, jadi masing-masing

kelompok mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan teman lain yang

belum mengerti akan tugas yang diberikan guru.

Collaborative learning juga merupakan proses belajar kelompok

dimana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap,

pendapat, kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk saling

sama-sama meningkatkan siswa untuk memahami seluruh bagian

pembahasan. Metode ini juga akan membuat seluruh siswa akan memiliki

pemahaman yang setara dengan suatu pembahasan. Pembelajaran

kolaboratif  adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelompok,

namun tujuannya bukan untuk mencapai kesatuan yang didapat melalui

kegiatan kelompok, namun, para siswa dalam kelompok didorong untuk

menemukan beragam pendapat atau pemikiran yang dikeluarkan oleh tiap

individu dalam kelompok. Pembelajaran tidak terjadi dalam kesatuan,

namun pembelajaran merupakan hasil dari keragaman atau perbedaan.

Metode kolaboratif ini lebih jauh dan mendalam dibandingkan hanya

sekedar koperatif. Dasar dari metode kolaboratif adalah teori interaksional

yang memandang belajar sebagai suatu proses membangun pemahaman

2 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif,(Jakarta: Nusa
Media, 2004), h. 166
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melalui interaksi sosial. 3 Jadi perbedaan tersebut sudah nampak secara fakta

bahwa kolaboratif ini mengandung makna secara keseluruhan dengan kerja

sama dalam proses pembelajaran itu.

Dari berbagai keterangan tersebut, dapat direkonstruksi unsur-unsur

pembelajaran kolaboratif sebagai berikut: suatu filsafat pengajaran, bukan

serangkaian teknik untuk mengurangi tugas guru dan mengalihkan tugas-

tugasnya kepada para siswa. Hal terakhir ini perlu ditekankan karena

mungkin begitulah kesan banyak orang tentang pembelajaran kolaboratif.

Mereka merasa bahwa tidak ada yang dapat menandingi pembelajaran

konvensional, yang menempatkan guru sebagai satu-satunya pemegang

otoritas pembelajaran di kelasnya. Jelaslah bahwa pembelajaran kolaboratif

lebih daripada sekadar kooperatif.

Jika pembelajaran kooperatif merupakan teknik untuk mencapai hasil

tertentu secara lebih cepat, lebih baik, setiap orang mengerjakan bagian

yang lebih sedikit dibandingkan jika semua dikerjakannya sendiri, maka

pembelajaran kolaboratif mencakup keseluruhan proses pembelajaran, siswa

saling mengajar sesamanya. Bahkan bukan tidak mungkin, ada kalanya

siswa mengajar gurunya juga. Pembelajaran kolaboratif memudahkan para

siswa belajar dan bekerja bersama, saling menyumbangkan pemikiran dan

bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok

maupun individu. Berbeda dengan pembelajaran konvensional, tekanan

3 3 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, (Surabaya: Masmedia Buana Pustaka,
2009), h. 46
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utama pembelajaran kolaboratif maupun kooperatif adalah “belajar

bersama”.

Tetapi, dalam perspektif ini tidak semua “belajar bersama” dapat

digolongkan sebagai belajar kooperatif, apalagi kolaboratif. Bila para siswa

di dalam suatu kelompok tidak saling menyumbangkan pikiran dan

bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok

maupun individu, kelompok itu tak dapat digolongkan sebagai kelompok

pembelajaran kolaboratif. Kelompok itu mungkin merupakan kelompok

pembelajaran kooperatif atau bahkan sekadar belajar bersama-sama.

Inti pembelajaran kolaboratif adalah bahwa para siswa belajar dalam

kelompok-kelompok kecil. Antara anggota kelompok saling belajar dan

membelajarkan untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kelompok

adalah keberhasilan individu dan demikian pula sebaliknya.4 Hal diatas

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Adi W. Gunawan bahwa proses

belajar secara kolaborasi atau kolaboratif bukan sekedar kerjasama dalam

suatu kelompok, tetapi penekanannya lebih kepada suatu proses

pembelajaran yang melibatkan proses komunikasi secara utuh dan adil

didalam kelas. 5 berarti secara keseluruhan kolaboratif ini adalah kerja sama.

Dari pendapat yang dikemukakan diatas jelaslah bahwa metode

kolaboratif ini melibatkan hampir semua aktifitas siswa dalam proses belajar

mengajar, siswa baik itu membaca mengeluarkan pendapat, memecahkan

masalah, memberikan saran dan memberikan tanggung jawab. Dalam proses

4 http://ruhcitra.wordpress.com/2008/08/09/pembelajaran-kolaboratif/#comment-802
5 Adi W. Gunawan, op.cit, h.198
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pembelajaran tersebut tidak berdiri sendiri tetapi harus saling mendukung

dan melengkapi. Adapun langkah-langkah metode kolaboratif adalah

sebagai berikut:

1. Para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi

tugas sendiri-sendiri

2. Semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis

3. Kelompok kolaboratif bekerja secara besinergi mengindentifikasi,

mendemontrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan

jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang

ditemukan sendiri.

4. Setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah,

masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap.

5. Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak (selanjutnya

diupayakan agar semua kelompok dapat giliran kedepan) untuk

menjelaskan hasil diskusi  kelompok kolaboratifnya di depan kelas,

siswa pada kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan

hasil presentasi tersebut, dan menanggapi. Kegiatan ini dilakukan

selama lebih kurang 20-30 menit.

6. Setiap siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi,

inferensi dan revisi (bila diperlukan) terhadap laporan yang akan

dikumpulkan.

7. Laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah

dikumpulkan, disusun per kelompok kolaboratif.
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8. Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada

pertemuan berikutnya, dan didiskusikan.6 Dikerjakan oleh siswa itu

sendiri ketika guru meminta pertanggung jawapan di tatap muka

selanjutnya.

Sedangkan pendapat Adi W. Gunawan tentang langkah-langkah

metode kolaboratif ialah, ada 6 langkah:

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, yang terdiri dari dari

beberapa murid dengan kemampuan yang berbeda, usahakan untuk

bisa menggabungkan murid yang pintar dengan murid yang agak

lambat dengan maksud agar terjadi pelatihan silang

2. Jumlah anggota kelompok harus di usahakan sedikit, jumlah ideal dan

paling efektif adalah bila satu kelompok berisi 3,4 dan maksimal 5

orang murid.

3. Siswa bersama kelompoknya memahami dan mencari solusi dan tugas

yang diberikan oleh guru.

4. Siswa yang sudah mengerti mengajarkan kepada teman kelompoknya

yang belum mengerti.

5. Masing-masing kelompok menjelaskan di depan kelas.

6. Melakukan diskusi kelas dibawah bimbingan guru.7 Guru hanya

memantau diskusi tersebut dengan menyimpulkannya ketika materi

selesai.

6 Suyatno, op.cit, h. 50-51
7 Adi W. Gunawan, Loc.cit
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Metode kolaboratif adalah proses belajar kelompok dimana setiap

anggota menyumbangkan informasi, ide, sikap, pendapat, untuk secara

bersama-sama saling meningkatkan sikap siswa untuk memahami seluruh

bagian pembahasan, tidak seperti kelompok belajar yang kita kenal, yang

menyebabkan hanya siswa tertentu yang memahami materi. Metode

kolaboratif juga membuat siswa akan memiliki pemahaman yang setara

akan suatu pembahasan.

b. Karakteristik Pembelajaran kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif memiliki tiga karakteristik umum, yaitu

adanya perubahan hubungan antara guru dan siswa, adanya pendekatan baru

dalam hal pengajaran oleh guru, dan komposisi pembelajaran kolaboratif.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut:

1. Berbagi Pengetahuan Antara Guru dan Siswa

2. Berbagi Otoritas Antara Guru dan Siswa

3. Guru Sebagai Mediator

4. Pengelompokan Siswa yang Heterogen8

c. Peran Guru dalam Pembelajaran Kolaboratif

Dalam pembelajaran kolaboratif , peran guru sangat penting, namun

tidak dominan. Dalam hal ini, peran guru adalah memediasi pembelajaran

melalui dialog dan kolaborasi. Mediasi berarti memfasilitasi, memodelkan,

dan melatih anak didik. Peran guru dalam pembelajaran kolaboratif

menekankan pada dua sikap, yaitu gerak pengajaran dalam pembelajaran

8 Moh. Sholeh Hamid, Metode EDU Tainment, (Yokyakarta: Diva Press Anggota  IKAPI,,
2011), h. 179-183
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kolaboratif dan mempunyai tujuan-tujuan spesifik dalam konteks

kolaboratif.

Adapun beberapa peran guru dalam pembelajaran kolaboratif secara

lengkap disajikan dalam uraian berikut ini:

1. Guru Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator , guru harus mampu menciptakan lingkungan dan

aktifitas yang kaya untuk menghubungkan informasi baru dengan

pengetahuan sebelumnya, memberikan peluang adanya kerja

kolaboratif dan pemecahan masalah, serta menawarkan kepada siswa

mengenai beragam tugas pembelajaran yang autentik.

2. Guru Sebagai Model

Secara umum, pemodelan menitikberatkan pada peran guru yang

memandu upaya sharing pemikiran siswa dan mendemonstrasikan

atau menjelaskan sesuatu. Namun, dalam pembelajaran kolaboratif,

pemodelan tidak hanya berbagi pemikiran tentang materi yang

dipelajari saja, namun juga proses komunikasi dan pembelajaran

kolaboratifnya. Pemodelan bisa mencakup pemikiran (berbagi

pandangan tentang sesuatu) atau demonstrasi (menunjukkan pada

siswa bagaimana melakukan sesuatu selangkah demi selangkah)

d. Peran Siswa dalam Pembelajaran Kolaboratif

Peran utama para siswa dalam pembelajaran kolaboratif adalah

sebagai kolaborator dan partisipator aktif. Dengan demikian, sangat penting

untuk berpikir tentang bagaimana peran-peran baru ini mempengaruhi



22

berbagai proses dan aktifitas perilaku mereka sebelum, selama, dan sesudah

pembelajaran. Misalnya, sebelum pembelajaran, mereka membentuk tujuan

dan merencanakan tugas-tugas pembelajaran. Sedangkan saat pembelajaran,

mereka bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas dan mengawasi

kemajuan yang mereka raih. Setelah pembelajaran, mereka menilai prestasi

dan merencanakan pembelajaran di masa depan. Sebagai mediator, guru

bertugas membantu mereka dalam memenuhi peran-peran baru mereka

tersebut.

Adapun uraian mengenai beberapa peran siswa dalam pembelajaran

kolaboratif adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tujuan

Siswa dapat mempersiapkan pembelajaran dalam banyak cara. Cara

yang paling penting adalah membentuk tujuan, yakni sebuah proses

kritis yang membantunya memandu banyak hal lain sebelum, selama,

dan sesudah aktifitas pembelajaran. Meskipun guru juga membentuk

tujuan bagi para siswanya, siswa tetap membuat tujuan sendiri-sendiri,

sehingga akan muncul banyak pilihan tujuan. Ketika siswa

berkolaborasi, mereka harus membicarakan tentang tujuan-tujuan

mereka.

2. Mendesain Tugas Pembelajaran dan Pengawasan

Ketika guru merencanakan tugas pembelajaran umum, misalnya untuk

menghasilkan sebuah produk dalam rangka mengilustrasikan sebuah

konsep, rangkaian historis, pengalaman pribadi, dan lain sebagainya,
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maka dalam pembelajaran kolaboratif, para siswa memikul tanggung

jawap yang lebih besar dalam perencanaan akitifitas pembelajaran

mereka.

3. Penilaian Diri

Ketika guru menerima tanggung jawab utama dalam menilai prestasi

para siswa di masa lalu, pembelajaran kolaboratif bahkan memandang

penilaian yang jauh lebih luas lagi, yaitu memandu siswa dari tahun-

tahun awal sekolah untuk mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri.

Jadi, tanggung jawab baru siswa adalah penilaian diri sendiri, yakni

sebuah kemampuan yang dikembangkan ketika mereka menilai kerja

kelompok.

4. Pentingnya Interaksi dalam Pembelajaran Kolaboratif

Peran dialog dalam pembelajaran kolaboratif sangat ditekankan.

Dialog berarti terjadi komunikasi dua arah, bukannya monolog. Dalam

hal ini, guru tidak hanya ceramah dan siswa mendengarkan, tetapi

antara guru dan siswa mendengarkan, tetapi antara guru dan siswa

sama-sama bisa jadi penceramah dan pendengar dalam kelas

kolaboratif. Oleh karena itu, tujuan utama pembelajaran kolaboratif

adalah bagaimana mempertahankan dialog yang terjadi secara

menyenangkan di dalam kelas.

5. Berbagai Tantangan dan Konflik dalam Pembelajaran Kolaboratif

Untuk beralih dari pola tradisional menjadi pola kolaboratif dalam

proses pembelajaran dan pengajaran, tentu membutuhkan sebuah
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perjuangan yang tidak ringan. Rasa ego dan paradigma tradisional

yang menganggap bahwa guru adalah pemberi dan siswa adalah

penerima, serta berbagi tradisi pengajaran yang masih melekat dalam

diri kebanyakan pengajar kita, tentu menjadi kendala tersendiri bagi

terselenggaranya pendidikan kolaboratif yang mengedepankan adanya

kerja sama dan dialog antara guru dan dengan siswa. Dalam kelas,

anak didik dan pendidik mempunyai posisi yang sama, tidak ada yang

diatas dan tidak pula ada yang dibawah. Mereka harus bekerja sama

dalam mendesain pola pengajaran bersama, sehingga pendidik bisa

memahami anak didik dan anak didik pun mampu mengikuti meteri

pelajaran dengan baik.9 Penulis menambahkan bahwa metode ini

adalah sangat layak untuk dijadikan sebagai metode yang relevan.

e. Kelebihan dan Kekurangan dalam Metode Kolaboratif

Dalam Pelaksanaan Metode Kolaboratif, ada banyak keuntungan yang

bisa di dapatkan oleh murid, antara lain:

1. Melatih rasa peduli, perhatian dan kerelaan untuk berbagi

6. Meningkatkan rasa penghargaan terhadap orang lain.

7. Melatih kecerdasan emosional

8. Mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi

9. Mengasah kecerdasan interpersonal

10. Melatih kemampuan bekerja sama , team work

11. Melatih kemampuan mendengarkan pendapat orang lain

9 Ibid, h. 185-206
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12. Manajemen konflik

13. Kemampuan komunikasi

14. Murid tidak malu bertanya kepada temannya sendiri

15. Kecepatan dan hasil belajar meningkat pesat

16. Peningkatan daya ingat terhadap materi yang dipelajari

17. Meningkatkan motivasi dan suasana belajar

Sedangkan kekurangan dalam menggunakan metode kolaboratif ini,

ialah:

1. Murid yang lebih pintar, bila belum mengerti tujuan yang

sesungguhnya dari proses ini, akan merasa sangat dirugikan karena

harus repot-repot membantu temannya

2. Murid ini juga akan merasa keberatan karena nilai yang ia peroleh

ditentukan oleh prestasi atau pencapaian kelompoknya

3. Bila kerja sama tidak dapat berjalan dengan baik, maka yang akan

bekerja hanyalah beberapa murid yang pintar dan aktif saja. 10 ini juga

berdampak negatif bagi siswa lain, karena merasa dirinya lebih pintar.

2. Pembelajaran Al-Qur’an

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan

kemampuan baru. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang

harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir

strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara

10 Adi W. Gunawan, loc.cit
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efektif dan efesien.11 Sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam

surah al-Jumu’ah ayat 2, yaitu:












Artinya : Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di
antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,
mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As
Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam
kesesatan yang nyata,( QS. al-Jumu’ah(62): 2)

Pada ayat ini, Allah swt  menerangkan bahwa di alah yang

mengutus kepada bangsa arab yang masih buta huruf, yang belum tahu

membaca dan menulis pada waktu itu, maka datanglah seorang Rasul

dari kalangan mereka juga. Yaitu, Nabi Muhammad SAW dengan

mengemban tugas sebagai berikut:

a. Membacakan ayat suci al-Qur’an yang di dalamnya

terdapat petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh

kebaikan dunia dan akhirat.

b. Membersihkan mereka dari akidah yang menyesatkan, dosa

kemusyrikan, sifat-sifat jahiliah yang biadab sehingga

mereka itu berakidah tauhid meng Esa-kan Allah SWT,

tidak tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang

11 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010). h. 296
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menyesatkan mereka dan tidak percaya lagi kepada

sembahan mereka seperti batu, pohon kayu dan sebagainya.

c. Mengajarkan kepada mereka syariat agama beserta hukum-

hukumnya serta hikmah-hikmah yang terkandung di

dalamnya. 12 serta dapat menjadi pelajaran buat kiat semua.

Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. dilarang oleh Allah menirukan

bacaan Jibril a.s. kalimat demi kalimat, sebelum Jibril a.s. selesai

membacakannya, agar dapat Nabi Muhammad s.a.w. menghafal dan

memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu.

Pembelajaran itu sendiri adalah merupakan suatu upaya

membelajarkan atau suatu upaya mengarahkan aktivitas siswa kearah

aktivitas belajar. Di dalam proses pembelajaran, terkandung dua aktivitas

sekaligus, yaitu aktivitas mengajar (guru) dan aktivitas belajar (siswa).

Proses pembelajaran merupakan proses interaksi, yaitu interaksi antara guru

dengan siswa dan siswa dengan siswa. Proses pembelajaran merupakan

situasi psikologi, di mana banyak ditemukan aspek-aspek psikologis ketika

proses pembelajaran berlansung. Oleh karena proses pembelajaran

merupakan situasi psikologi, maka guru dituntut untuk memiliki

pemahaman tentang psikologi guna memecahkan berbagai persoalan

psikologi yang muncul dalam proses pembelajaran. 13 Jadi pembelajaran ini

akan tercapai bila prosesnya sesuai dengan indikator metode ini sendiri.

12 http://users6.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir.asp?SuratKe=62
13 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikana Agama Islam, Ed.1-cet.4- (Jakarta:

Rajawali Press, 2011), h. 8-9
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Al-Qur’an adalah sumber agama (juga ajaran) islam pertama dan

utama. Menurut kenyakinan ummat islam yang diakui kebenarannya oleh

penelitian ilmiah, al-quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman

(Wahyu) Allah SWT, sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat

Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit

selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah kemudian di

Madinah. Tujuannya, untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat

manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini

dan kebahagiaan di akherat kelak.14 Kitab al-Qur’an tersebut turun secara

ber angsur-angsur.

Jadi pembelajaran al-Qur’an ini adalah merupakan suatu

pembelajaran yang mesti ditrasferkan kepada siswa yang berbentuk materi

ayat-ayat al-Qur’an, berhubung materinya tentang ayat-ayat al-Qur’an,

berarti tidak bisa luput dari  metode hapalan, karena menghapal merupakan

salah satu ciri has pengajaran di MTs terutama pada mata pelajaran al-

Qur’an.

Sedangkan MTs merupakan sebuah lembaga formal yang

mengajarkan berbagai ilmu agama, dan menghapal merupakan salah satu

ciri pengajaran di MTs terutama pada mata pelajaran al-Qur’an. Menghapal

bertujuan agar peserta didik mampu mengingat pelajaran serta melatih daya

kognisi, ingatan, dan fantasi. 15 Pembelajaran al-Qur’an secara kolaboratif

14 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, Ed.1-7-(Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006),  h. 93

15 Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Ilmu,
2006), h.154
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akan dapat menambah daya ingat siswa terutama dalam hapalan ayat-ayat

al-Qur’an, Rasulullah saw menganjurkan sebuah hapalan atau pelajaran

dapat diperdengarkan pada orang lain, supaya masing-masing tau letak

kesalahan dan kekurangannya.

Al-Qur’an yang merupakan kitab suci kaum muslimin, diwahyukan

kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril secara hapalan, begitu pula

ketika Rasulullah SAW mengajarkan al-Qur’an kepada para sahabat bukan

dengan tulisan melainkan dengan hapalan, hadits merupakan penjelasan al-

Qur’an dimana Nabi mewasiatkan kepada umatnya untuk mentaati petuah-

petuahnya. Rasulullah menganjurkan agar al-Qur’an sealalu dibaca, dihapal

dan diwajibkan untuk membacanya dalam shalat. Menghapal al-Qur’an

meruapakn pekerjaan yang sangat mulia.

Dalam pembelajaran al-Qur’an ini peran guru sangat penting karena

kalau tidak ada guru yang membimbingnya maka tidak ada yang

memberikan ketentuan benar atau tidaknya hapalan tersebut, dan guru

pembimbing itu diutamakan juga hapalan dengan mantap, lancar, dan fasih

ayat tersebut serta guru tersebut mesti cermat mendengar hapalan siswanya.

3. Landasan Pendidikan Islam

Dasar adalah merupakan landasan tempat berpijak atau tegaknya

sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri. Dasar suatu bangunan

yaitu fondamen yang menjadi landasan bangunan tersebut agar bangunan itu

tegak dan kokoh berdiri. demikian juga dasar pendidikan Islam yaitu

fondamen yang menjadi landasan atau asas agar pendidikan Islam dapat
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tegak berdiri tidak mudah roboh karena tiupan angin kencang berupa

ideologi yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang. dengan

adanya dasar ini maka pendidikan islam akan tegak berdiri dan tidak mudah

diombang-ambingkan oleh pengaruh luar yang mau merobohkan ataupun

mempengaruhinya.16 Jadi dasar itu tentunya merupakan pondasi segala

apapun.

Dasar adalah suatu landasan untuk melaksanakan setiap usaha dan

kegiatan, maka dari itu pendidikan merupakan kegiatan yang esensial

dilakukan oleh setiap insan dan juga sebagai alat untuk mendewasakan

manusia melalui pemikiran yang jernih. Adapun dasar-dasar dapat ditinjau

dari:

d. Dasar dari segi Yuridis dan Hukum

Yaitu : Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari

peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak

langsung dan dapat dijadikan pegangan didalam pendidikan Islam,

seperti peraturan UU No 20/II/2003.yaitu: pendidikan nasional

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 194517 Undang-undang tersebut dibuat oleh

pemerintah itu sendiri, harus berpegangan kepada rujukan tersebut.

e. Dasar Agamis

Pelaksanaan metode pendidikan islam, dalam perakteknya di

pengaruhi oleh corak kehidupan beragama pendidik dan peserta didik

16 http://www.google.com/search? q=Landasan Teori Islam&ie
17 Undang-Undang tentang SISDIKNAS dan peraturan pelaksanaanya 2000-2004, (Jakarta:

CV. Tamita Utama, 2004), h.7
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corak kehidupan ini memberikan dampak yang besar terhadap

kepribadian peserta didik. Oleh karena itu dalam penggunaan metode

agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran

islam.

Al-Qur’an dan hadits tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan metode

pendidikan islam. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan sumber

ajaran islam, maka dengan sendirinya, metode pendidikan islam harus

merujuk pada kedua sumber ajaran tersebut. Sehingga segala

penggunaan dan pelaksanaan metode pendidikan islam tidak

menyimpang dari tujuan pendidikan itu sendiri. Misalnya dalam mata

pelajaran olah raga, maka seorang pendidik harus mampu

menggunakan metode yang didalamnya terkandung ajaran al-Qur’an

dan al-Hadits, seperti masalah pakaian yang islami dalam olah raga.

Dalam uraian di atas dapat di katakan bahwa metode pendidikan islam

berdasarkan pada agama islam yang menjadi sumber ajarannya adalah

al-Qur’an dan Hadits. Sehingga dalam pelaksanaannya metode

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dilandasi nilai-

nilai al-Qur’an dan hadits dan dilaksanakan selama tidak keluar dari

kridor al-Qur’an dan hadits. 18 Karena kalau keluar dari kridor

tersebut akan mengakibatkan kesengsaraan.

f. Dasar dari segi Sosial Psikologi

Maksudnya adalah bahwa manusia dalam hidupnya selalu

membutuhkan pegangan hidup yaitu Agama. Agama mempunyai

18 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Kalam Mulia. 2002), h.185
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fungsi dan peranan yang tidak ternilai dalam kehidupan manusia.

Mereka akan merasa tenang dan tentram hatinya kalau mereka dapat

mendekat dan mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, Alfina pada tahun 2011 dengan judul skripsi “ Implementasi

metode kolaboratif dalam proses pembelajaran Qur’an Hadits di MTs

Pondok Pesantren Darul Wasi’ah Simalinyang kec. Kampar kiri tengah Kab.

Kampar dapat dikategorikan kurang baik, hal ditunjukkan dengan persentase

hasil observasi terhadap dua orang guru mencapai 67,5 %. Bila

dibandingkan kategori diatas, maka berada pada posisi 56 %- 75 %, dengan

kata lain implementasi metode kolaboratif dalam pembelajaran Qur’an

Hadits di MTs Darul Wasi’ah Simalinyang belum sesuai dengan yang

diharapkan .

Kedua, Ria Maulana juga pernah meneliti pada tahun 2010 dengan

judul skripsi implementasi metode Resitasi dalam pembelajaran qur’an

Hadts di MTs Islamiyah Desa Baru Kec. Siak Hulu. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa skripsi implementasi

metode resitasi dalam pembelajaran Qur’an Hadits di MTs Islamiyah Desa

Baru Kec. Siak Hulu sudah sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut
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didudkung kompetensi guru yang baik dan sarana atau falisitas yang

memadai.

Maka dari berbagai penelitian tersebut, masih ada perbedaan pada

ruang lingkupnya yaitu pada penelitian saudari Alfina, untuk itu saya akan

melanjutkan meneliti tentang impelentasi metode kolaboratif dalam proses

pembelajaran al-Qur’an Hadits dari segi perbedaan tersebut.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit

dari konsep teoretis agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan

penelitian. Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoretis yang ada

agar lebih mudah untuk dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk

memudahkan penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data

dilapangan.

Sehubungan dengan judul dan permasalahan yang diteliti, maka guru-

guru yang mengajarkan al-Qur’an dengan memakai metode kolaboratif

dapat dikatakan baik apabila indikator-indikator terpenuhi dengan baik,

adapun indikator-indikatornya sebagai berikut:

1. Guru memberikan penjelasan tentang metode kolaboratif

2. Guru memberikan instruksi tentang hal-hal yang harus dilakukan

siswa dalam metode kolaboratif

3. Setiap kelompok menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat

berlangsungnya pembelajaran kolaboratif
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4. Guru memberikan materi kepada masing-masing kelompok

5. Guru berusaha mengembangkan pemikiran siswa, agar siswa dapat

menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya

6. Setaip kelompok bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada

sesama anggota kelompoknya

7. Siswa bertukar pendapat dalam memecahkan permasalahan

8. Siswa menyelesaikan tugas secara bersama-sama dalam kelompoknya

9. Masing-masing kelompok mempertanggung jawabkan didepan kelas

10. Mengadakan diskusi dibawah bimbingan guru

Dari hasil indikator tersebut dapat dikatakan bahwa setiap

pelaksanaan metode kolaboratif ini harus berdasarkan dari indikator

tersebut. Karena ini menunjukkan pedoman seorang guru di ketika proses

pembelajaran berlangsung agar  tujuan materi tersebut dapat tercapai dengan

baik.


