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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pemahaman

a. Pengertian   pemahaman

Kajian ini berkenaan dengan pemahaman guru tentang strategi

pembelajaran tim pendengar. Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti

mengerti, pandai, atau tahu benar. 9

Pemahaman (Comprehension) menurut Anas Sudijono adalah kemampuan

seseorang untuk mengerti dan memahami setelah sesuatu itu diketahui dan

diingat.  Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat

melihatnya dalam berbagai segi. Apabila ia dapat memberikan penjelasan atau

uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang lebih tinggi dari

ingatan atau hafalan.10

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan

kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan

untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi,

meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.11

9 Ananda Santoso dan Prayitno,,Op. Cit., h.  251.
10 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001),

h. 50.
11 Nasution, S. Azaz-Azaz Kurikulum(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 34.
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Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

1) pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna
yang terkandung di dalamnya.

2) Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang
berbeda.

3) Pemahaman ektrapolasi yakni kesanggupan melihat di balik yang
tertulis, tersirat, dan tersurat, meramalkan sesuatu dan
memperluaskan wawasan12

Pemahaman termasuk dalam ranah kognitif tingkat rendah.
Kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari  pengetahuan. Namun
tidak berarti bahwa pengetahuan tidak perlu diperhatikan, sebab untuk
dapat memahami sesuatu terlebih dahulu harus mengetahui atau mengenal
sesuatu tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nana
Sudjana dalam bukunya “Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar”,
bahwa  pengetahuan merupakan prasarat bagi pemahaman.13

Dengan demikian, jelaslah bahwa pengetahuan dan pemahaman
tidak dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Hakikat pengetahuan
adalah tingkat kemampuan yang hanya meminta responden untuk
mengenal atau mengetahui konsep, fakta atau istilah-istilah tanpa harus
mengerti atau dapat menilai atau dapat menggunakan, sedangkan
pemahaman adalah kemampuan untuk menghubungkan fakta-fakta atau
konsep-konsep yang telah diketahui dengan segala sesuatu. Dengan
memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan,
membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan,
menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali,
memperkirakan, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Kriteria
tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung arti lebih dalam
daripada pengetahuan.

b. Ciri-ciri orang yang paham
Ciri-ciri orang yang paham adalah mampu membedakan,

mengubah, mempersiapkan, mengukur, menginterprestasikan,
menjelaskan, mendemontrasikan, memberi contoh menentukan dan
mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang di pelajari.

c. Operasional dan alat ukur pemahaman
Istilah memahami adalah istilah yang tidak operasional, maka

langkah selanjutnya untuk mengoperasionalkanya adalah dengan
menetapkan ciri-ciri orang yang paham, diantaranya, membedakan,
mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengukur, menjelaskan,

12 Tohirin, Op.Cit, h.88
13 Nana sudjana, Penelitian Hasil Proses Pembelajaran, (Jakarta,Bhineka,2004) h.28
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mendemontrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan,
mengambil kesimpulan.14

Kemudian, teknik penilaian aspek pemahaman (comprehension),
caranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menutut
identifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang betul dan yang keliru,
kesimpulan atau klafikasi, dengan daftar pertanyaan menjodohkan yang
berkenaan dengan konsep, contoh, aturan penerapan,langkah dan urutan,
dengan pertanyaan bentuk esai (open ended) yang menghendaki uraian,
perumusan kembali dengan kata-kata sendiri, dan contoh-contoh.15

d. Faktor-faktor yang mempenaruhi pemahaman
1) Faktor Interen

Yaitu intelegensi, orang berpikir menggunakan (intelek) nya. Cepat
tidak nya dan terpecahkan atau tidaknya suatu masalah tergantung
kepada kemampuan intelegensinya. Dilihat dari intelegensinya, kita
dapat mengatakan seseorang itu pandai atau bodoh, pandai sekali atau
cerdas (jenius) atau pandir, dungu (idiot).16 Berpikir adalah salah satu
keaaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang
terarah kepada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan
pemahaman atau pengertian yang kita hendaki.17

2) Faktor Eksteren
Yaitu berupa faktor dari orang yang menyampaikan, karena penyampai

akan berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaiannya maka
orang akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan, begitu juga
sebaliknya.

2. Strategi Pembelajaran Tim Pendengar

a. Strategi Pembelajaran

Dalam pembelajaran akan terjadi perubahan yang diakibatkan dari
pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan ajar yang diterima. Tingkat
pemahaman dan pengetahuan ini akan memberikan perubahan terhadap
orang yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Surya,
proses pembelajaran merupakan proses individu mengubah  prilaku dalam
upaya memenuhi kebutuhan.18

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika dilakukan
dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kondisi dari peserta
didik yang akan menerima pembelajaran tersebut. Suatu pembelajaran

14 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: Remaja
Rosda Karya), h. 44-45.

15 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2002),
h. 209.

16 Ngalim Purwanto, Op. Cit., h. 52.
17 Oemar Hamaalik,Op.Cit., h.43.
18 Mohammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka Bani

Quraisy, 2004), cet. Ke-1, h. 13.
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dapat dikatakan baik jika tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam
mencapai tujuan pembelajaran tersebut,  diperlukan strategi pembelajaran
yang tepat. Strategi pembelajaran merupakan suatu garis besar haluan
untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.19

Uraian tersebut memberikan kesimpulan bahwa strategi pembelajaran
merupakan tolak ukur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan
dicapai.

b. Strategi Tim Pendengar

1) Pengertian Tim Pendengar

Pengertian operasional dari Tim Pendengar adalah suatu usaha
untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep atau
prinsip atau keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan
yang melibatkan indera pendengaran. Penggunaan Tim Pendengar
dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada pengoptimalan indera
pendengaran siswa (di samping indera lainnya), diharapkan secara tepat
dapat mendorong siswa agar tetap fokus dan siap siaga selama proses
pembelajaran berlangsung.20

Strategi ini membantu siswa untuk tetap berkonsentrasi dan
terfokus dalam pelajaran yang menggunakan metode ceramah. Metode
ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui
penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok
siswa.21

Penggunaan strategi Tim Pendengar akan mencapai tujuan yang
maksimal apabila memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini :22

a) Pelaksanaannya dilakukan oleh kelompok-kelompok siswa. Semua
siswa harus terlibat sesuai dengan peranannya.

b) Penentuan topik disesuaikan dengan kemampuan kelas, tingkat
sekolah dan situasi tempat.

c) Materi yang dipilih hendaknya terkait persoalan yang relatif
banyak menimbulkan pertanyaan dan pendapat.

d) Materi yang diajukan hendaknya dapat juga menumbuhkan
pertimbangan dari berbagai pihak.

Strategi Tim Pendengar ini bertujuan membentuk kelompok
yang mempunyai tugas atau tanggung jawab tertentu berkaitan dengan
materi pelajaran sehingga akan diperoleh partisipasi aktif siswa selama
proses pembelajaran berlangsung. Strategi ini diawali dengan

19 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar,( Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h. 5

20 http://akademistif.blogspot.com/2012/01/metode-listening-team.html
21 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Ed. 1.

Cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2007). h. 145
22 http://akademistif.blogspot.com/2012/01/metode-listening-team.html
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pemaparan pembelajaran oleh guru. Selanjutnya guru membagi kelas
menjadi kelompok-kelompok. Setiap kelompok mempunyai peran
masing-masing. Misal, 40 orang dalam suatu kelas dibagi menjadi 4
kelompok.

2) Langkah-langkah Strategi Tim Pendengar:

Di bawah ini akan dipaparkan bentuk umum langkah-langkah

penerapan strategi pembelajaran aktif Tim Pendengar. Langkah-

langkah berikut mungkin bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi

pembelajaran.

a) Bagilah siswa menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok

mendapat salah satu dari tugas berikut ini:

Tim Peran Tugas
1 Penanya Setelah pelajaran yang didasarkan ceramah selesai, Penanya

yang bertugas membuat minimal dua pertanyaan mengenai

materi yang baru saja disampaikan.

2 Orang yang

setuju

Setelah pelajaran yang didasarkan pada ceramah selesai,

menyatakan poin-poin mana yang mereka sepakati (atau

membantu) dan menjelaskan mengapa demikian. Dan

Kelompok kedua ini merupakan kumpulan orang yang

menjawab berdasarkan perspektif tertentu. Atau disebut juga

sebagai kelompok Pendukung yang bertugas mencari ide-ide

yang disetujui atau dipandang berguna dari materi pelajaran

yang baru saja disampaikan dengan memberi alasan

“mengapa kami setuju”.

3 Orang yang Setelah pelajaran yang didasarkan pada ceramah selesai,
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tidak

Setuju

mengomentari tentang poin mana yang tidak mereka setujui

(atau tidak membantu) dan menjelaskan mengapa demikian.

Atau Kelompok ketiga ini merupakan kumpulan orang yang

menjawab dengan perspektif yang berbeda dengan kelompok

kedua. Atau disebut juga sebagai kelompok Penentang yang

bertugas mencari ide-ide yang tidak disetujui atau dipandang

tidak berguna dari materi pelajaran yang baru saja

disampaikan dengan memberi alasan. Perbedaan ini

diharapkan memunculkan diskusi yang aktif yang ditandai

oleh adanya proses dialektika berpikir, sehingga mereka

dapat menemukan pengetahuan struktural.

4 Pemberi

Contoh

Setelah pelajaran yang didasarkan pada ceramah selesai,

memberi contoh-contoh khusus atau aplikasi materi. Atau

merupakan kelompok yang bertugas mereview dan membuat

kesimpulan dari hasil diskusi. Serta Pemberi Contoh yang

spesifik atau penerapan dari materi yang disampaikan guru

dengan memberikan alasan.

b) Sampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah yang didasarkan
pada sesi tatap muka. Setelah selesai, berilah kesempatan kepada
masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugas mereka dan
beberapa saat untuk mengomentari tugas-tugas mereka.

c) Mintalah masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari
tugas mereka. Baik itu akan menimbulkan kegiatan bertanya, sepakat,
dan sebagainya. Guru hendaknya memperoleh partisipasi peserta didik
dari pada yang pernah guru bayangkan.
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d) Beri klarifikasi secukupnya.23

Modifikasi :
(1) Jika jumlah siswa banyak, buatlah kelompok ganda artinya terdapat

2 kelompok sebagai penanya dan begitu pula pada kelompok
lainnya.

(2) Bisa juga dawali dengan tugas individual. 24

e) Pembelajaran diakhiri dengan penyampaian berbagai kata kunci atau
konsep yang telah dikembangkan oleh peserta didik dalam diskusi.25

(1) Variasi Kegiatan
(a) Buatlah peranan-peranan yang lainnnya. Sebagai contoh,

mintalah salah satu tim untuk menyimpulkan pelajaran yang
disampaikan dengan ceramah atau mintalah salah satu tim
menciptakan berbagai pertanyaan yang menguji pemahaman
peserta didik tentang materi pelajaran, atau buat nama
kelompok yang unik untuk setiap peran mereka. Tantanglah
peserta didik untuk bertukar fungsi secara mendadak setelah
menyelesaikan kegiatan diatas.

(b) Berikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang akan dijawab
dengan pelajaran yang disampaikan dengan ceramah.
Tantanglah  peserta didik untuk mendengarkan jawaban-
jawabannya. Tim yang dapat menjawab paling banyak adalah
tim yang menang. 26

3) Kelebihan Strategi Tim Pendengar
(a) Tidak memerlukan skill komunikatif yang rumit, dalam banyak hal

siswa dapat berbuat dengan pengarahan yang simple.
(b) Interaksi antara siswa memungkinkan timbulnya keakraban.
(c) Strategi ini menimbulkan respon yang positif bagi siswa yang

lamban, kurang cakap, dan kurang motivasinya.
(d) Tim Pendengar melatih siswa agar mampu berfikir kritis.
(e) Siswa tidak terlalu bergantung pada guru, akan tetapi dapat

menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri.
(f) Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide/gagasan.
(g) Dapat membantu anak untuk merespon orang lain.
(h) Dapat memberdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam

belajar.
(i) Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan

pemahamannya sendiri serta menerima umpan balik.
(j) Dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk

berfikir.

23 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar & Micro Teaching, (Ciputat : PT. Ciputat
Press, 2007) h. 124-125.

24 Mudassir, Metode-Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Pekanbaru : Suska
Press. 2010). h. 58.

25 http://satulagi.com/pembelajaran-2/listening-team
26 Mei Silberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta:

Pustaka Insan Madani, 2009). h. 106-107.
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4) Kelemahan Strategi Tim Pendengar
(a) Efektivitasnya dalam memajukan proses belajar mengajar belum

terbuktikan oleh riset.
(b) Dalam pelaksanaannya sering tidak terlibatkan elemen-elemen

penting.
(c) Waktu yang dihabiskan cukup panjang.
(d) Dengan keleluasaan pembelajaran, maka apabila keleluasaan itu

tidak optimal maka tujuan dari apa yang dipelajari tidak akan
tercapai.

(e) Penilaian kelompok dapat membutakan penilaian secara individu
apabila guru tidak jeli dalam pelaksanaannya.

(f) Mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu
yang panjang.

B. Konsep Operasional

1. Guru dapat menjelaskan pengertian strategi pembelajaran aktif Tim
Pendengar

2. Guru mengetahui Langkah-langkah dalam menerapkan strategi pembelajaran
aktif Tim Pendengar

3. Guru mampu membuat variasi kegiatan strategi pembelajaran aktif Tim
Pendengar dalam proses pembelajaran

4. Guru mengetahui kelebihan strategi pembelajaran aktif Tim Pendengar
5. Guru mengetahui kelemahan strategi pembelajaran aktif Tim Pendengar
6. Guru dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam menerapkan strategi

pembelajaran aktif  Tim pendengar
7. Guru dapat menimbulkan respon yang positif bagi siswa dalam menerapkan

strategi pembelajaran aktif  Tim pendengar
8. Guru dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk

berfikir dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif  Tim pendengar

C. Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya penelitian tentang strategi Tim Pendengar sudah pernah

diteliti sebelumnya, seperti yang akan dikemukakan berikut ini:

1. Hasbi (2009) dengan judul ”Pengaruh Strategi Pembelajaran Listening Team

Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Materi PAI di MTs Masmur  Pekanbaru

Pada skripsi ini penulis berusaha meneliti Bagaimana pelaksanaan strategi

pembelajaran Listening Team pada materi PAI di MTs Masmur Pekanbaru
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serta adakah pengaruh strategi pembelajaran Listening team terhadap minat

belajar siswa pada materi PAI di MTs Masmur Pekanbaru. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pembelajaran Listening Team di MTs Masmur

Pekanbaru dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien atau

tergolong baik, karena hasil perhitungan persentase menunjukkan antara 56-

100%, sedangkan persentase perhitungan minat belajar siswa pada materi PAI

pada per-item pertanyaan nilai yang diperoleh berada antara 56 %-75 %

dengan kriteria tergolong cukup.


