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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kecerdasan Bahasa (Verbal Linguistic) 

1. Peran Kecerdasan Bahasa Guru 

Dalam pendidikan, guru mempunyai tugas ganda yaitu sebagai 

abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, guru dituntut 

melaksanakan tugas-tugas yang telah menjadi kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai abdi 

masyarakat, guru dituntut berperan aktif mendidik masyarakat dari 

belenggu keterbelakangan menuju kehidupan masa depan yang 

gemilang.
28

  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan bab VI mengenai Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan pasal 28 ayat (3) menyebutkan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi paedagogi, kompetensi 

kepribadian,  kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.  

Salah satu kompetensi tersebut adalah kompetensi paedagogi yaitu 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.  
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Dalam penelitian ini, menekankan pada pengembangan kompetensi 

paedagogi guru yang terpusat pada keterampilan bahasa guru dan relevansi 

penggunaan pendekatan SETS terhadap hasil belajar peserta didik.  

Terkait dengan pengembangan kompetensi paedagogi, Prastowo
29

 

menjelaskan kompetensi inti yang wajib dimiliki seorang guru  dalam 

proses pembelajaran untuk mendukung proses belajar adalah: 

a. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan yang diampu;  

b. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, untuk 

kompetensi paedagogis;  

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif;  

d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan 

mengembangkan diri, untuk kompetensi profesional.  

Pemenuhan kompetensi tersebut melahirkan tuntutan bagi guru 

dalam menyusun bahan ajar untuk proses pembelajaran di kelas serta 

pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan 

mata pelajaran yang sedang dipelajari yaitu sejarah kebudayaan Islam.  

Kecerdasan berbahasa atau kecerdasan linguistic erat kaitannya 

dengan kecerdasan dalam mengolah kata-kata. Kecerdasan otak tidak 

cukup untuk mencapai kesuksesan, jika tidak dibarengi dengan kecerdasan 

berbahasa. Karena implikasi kecerdasan dapat terlihat ketika seseorang 

beragumen (berbicara) menyampaikan hasil dari pemikirannya yang 
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didapat dari kerja otak (kecerdasan berpikirnya). Kecerdasan berbahasa 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena untuk mentransfer 

ilmu kepada orang lain dibutuhkan kecerdasan berbahasa yang baik. Orang 

yang memiliki kecerdasan bahasa biasanya memiliki profesi seputar 

pengolahan kata, contohnya wartawan, editor, penulis, penerjemah, 

presenter, motivator, guru, pengacara, dan lainnya. Jadi, peran kecerdasan 

bahasa bagi guru sangat penting sekali karena bisa dianalogikan sebagai 

jembatan yang bisa menghubungkan atau memberi jalan informasi agar 

lebih mudah sampai kepada peserta didik. 

2. Pengertian Kecerdasan Bahasa 

Kecerdasan atau yang sering diistilahkan dengan intelegensi 

digambarkan sebagai suatu “kecakapan”. Secara bahasa, kecerdasan 

diartikan sebagai kemampuan umum dalam memahami hal-hal abstrak. 

Sedang menurut istilah, kecerdasan didefenisikan sebagai kesanggupan 

seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat 

diabstraksikan pada suatu kualitas yang sama.
30

  

Kecerdasan merupakan kemampuan untuk menangkap kondisi 

baru serta kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu.
31

  

Sementara menurut Stenberg & Slater, mereka mendefinisikannya 

sebagai tindakan atau pemikiran yang bertujuan dan adaptif.
32

  

                                                           
30

https://www.academia.edu/7871017/KECERDASAN_INTELLEGENCE_BAB_I_PEND

AHULUAN_LATAR_BELAKANG_Manusia_beraktivitas, di akses tanggal 12-06-2015 
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(Belmont, California : Wadsworth, 2000), hlm. 145. 
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Menurut David Wechsler, kecerdasan merupakan keahlian 

bertindak secara terarah, berpikir rasional dan menghadapi lingkungannya 

secara efektif. 
33

 Sedangkan menurut Super & Cities pengertian 

kecerdasan dikatakan bahwa “Inteligence has frequently been defined as 

the ability to adjust to the environment or to learn from experience”.
34

  

Selain itu, pendapat lain tentang pengertian kecerdasan 

dikemukakan oleh Heidentich yaitu “Intelligence refers to the ability to 

learn and to utilize what has been learned in adjusting to unfamiliat 

situation, or in the solving of problems” yang artinya, kecerdasan 

menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah 

dipelajari dalam usaha penyesuaian terhadap situasi-situasi yang kurang 

dikenal, atau dalam pemecahan masalah-masalah.
35

 

 

Artinya kecerdasan adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan atau belajar dari pengalaman. 

Makna kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif 

yang dimiliki oleh individu.
36

 Artinya, semakin berkembang kemampuan 

dalam memahami sesuatu semakin efektif seseorang dalam penyesuaian 

terhadap hal yang dihadapi (dipahami).  

Adapun pengertian bahasa, secara umum kebanyakan orang 

mendefinisikan bahasa sebagai rangkaian kata bermakna yang diatur 

dalam suatu tata bahasa. Pendapat ini didasarkan pada apa yang terlihat 
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 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 

hlm. 71. 
34

 Super & Cities, lihat dalam Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal. 182 
35

 Heidentich dalam Haryu Islamudin, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2012), hal. 250 
36

 Rusli, Penerapan Kecerdasan Majemuk dalam Pembelajaran, 

http://blog.unm.ac.id/rusli/files/2010/04  (diakses tanggal 13 Mei 2015) 
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dari luar bahwa seseorang dapat berbicara pada orang lain dengan 

menggunakan bahasa yang memiliki arti dan aturan tertentu.  

Hulit & Howard mengatakan bahwa “sesungguhnya bahasa adalah 

ekspresi kemampuan manusia yang bersifat innate atau bawaan”. Sejak 

lahir kita telah dilengkapi dengan kapasitas untuk dapat menggunakan 

bahasa.
37

  

Kecerdasan bahasa dapat diartikan sebagai kemampuan 

menyelesaikan masalah, mengembangkan masalah, dan menciptakan 

sesuatu dengan menggunakan bahasa yang efektif, baik lisan maupun 

tertulis. Cerdas berbahasa berarti cerdas kata, dan cepat belajar dengan 

menggunakan kata-kata atau mendengar dan melihat. Kecerdasan bahasa 

mengacu pada kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan 

mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten melalui kata-kata 

untuk mengungkapkan pikiran-pikiran ini dalam berbicara, membaca dan 

menulis.
38

  

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Gardner adalah kecerdasan 

bahasa ditunjukkan oleh sensitivitas terhadap fonologi, penguasaan 

sintaksis, pemahaman semantik dan pragmatik.
39

 Di sisi lain, Rusli 

memberi pendapat bahwa kecerdasan bahasa merupakan kemampuan 
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 Hildadyani, Psikologi Perkembangan Anak, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 

11 
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 Tadkiroatun Musfiroh, Kecerdasan Majemuk, (Jakarta:  2008), hlm. 23. 
39

 Agus Effendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21, (Bandung: Alfabeta. 2005), hlm. 141. 
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dalam menggunakan kata-kata secara terampil dan mengekspresikan 

konsep-konsep secara fasih (fluently).
40

  

Dari beberapa makna kecerdasan di atas dapat peneliti ambil 

kesimpulan bahwa kecerdasan merupakan upaya pengalaman belajar yang 

dilakukan dalam kehidupan yang mana kemampuan tersebut digunakan 

untuk memecahkan permasalah yang dialami sehari-hari.  

Sedangkan defenisi kecerdasan bahasa (kecerdasan verbal/ 

linguistic) merupakan kemampuan dalam menggunakan kata-kata secara 

terampil dan mengekspresikan konsep-konsep pemikiran secara 

fasih. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh kepekaan akan makna dan urutan 

kata, serta kemampuan membuat beragam penggunaan bahasa. 

3. Indikator Kecerdasan Bahasa 

Di dalam otak manusia, Gadner menjelaskan bahwa keterampilan 

bahasa merupakan „suatu‟ kecerdasan yang konsisten dengan pendirian 

psikologis dan empiris. Memiliki tempat tertentu dalam otak manusia yang 

mana jika area tersebut mengalami kerusakan, dapat menyebabkan 

seseorang memahami kata-kata dan kalimat cukup baik akan tetapi 

mengalami kesulitan menyusun kata-kata menjadi kalimat, kecuali dalam 

bentuk yang paling sederhana.
41

  

Komponen kecerdasan ini meliputi kemampuan memanipulasi 

(mengutak atik dan menguasai) tata bahasa, sistem bunyi bahasa 

(fonologi), sistem makna bahasa (semantik), penggunaan bahasa dan 
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aturan pemakaiannya (pragmatik). Kecerdasan bahasa juga mencakup 

kemampuan keterampilan bahasa, meliputi kemampuan membaca secara 

efektif, kemampuan berbicara, kemampuan menulis dan kemampuan 

menyimak (mendengarkan secara cermat dan kritis) informasi lisan. 

Individu yang cepat menangkap informasi lisan dan tertulis dapat di 

katakan cerdas secara bahasa walaupun mungkin tidak begitu pandai 

berbicara atau menulis.  

Menurut Armstrong “kecerdasan bahasa berkembang pesat pada 

masa awal kanak-kanak dan tetap bertahan hingga usia lanjut”.
42

 Berbagai 

kegiatan budaya seperti mendongeng sebelum tidur, pembacaan cerita, dan 

permainan bahasa dapat mendorong perkembangan kecerdasan ini.  

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang 

Indikator kecerdasan bahasa, yaitu: 

a. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik 

b. Pandai menyusun kata-kata 

c. Memiliki daya ingat yang kuat 

d. Mudah belajar bahasa 

e. Mampu menuliskan kembali pengalaman keseharian atau pendapatnya 

f. Memiliki kosa kata yang banyak 

g. Menggunakan bahasa atau kata dengan tepat 

h. Mampu menyimak dengan efektif 
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4. Kecerdasan Bahasa dan Kegiatan Menyimak 

Pada hakikatnya, penguasaan berbahasa terjadi karena 

pemerolehan dan pembelajaran. Hal ini dapat kita amati dari aktivitas bayi 

atau balita yang mulai meniru bahasa yang didengar dari ibunya. 

Kemudian seiring berjalannya waktu, pemerolehan bahasa dari ibunya 

sedikit demi sedikit diperbaiki dengan belajar. 

Menurut Subyantoro, pemerolehan adalah penguasaan bahasa 

secara tidak disadari dan bersifat informal, atau alamiah. Pembelajaran 

merupakan penguasaan bahasa target yang dilakukan secara disadari dan 

bersifat formal. Hal tersebut diperoleh dengan cara menggunakan bahasa 

dalam berkomunikasi.
43

  

Pemerolehan berhubungan dengan penggunaan bahasa. Apabila 

pembelajar telah dapat menggunakan bahasanya (aktif maupun pasif), ia 

telah memiliki kompetensi komunikatif.  

Kegiatan pemerolehan dan pembelajaran memiliki pembahasan 

yang lebih rinci dalam pembahasan psikolinguistic, peneliti menyinggung 

sedikit tentang pemerolehan bahasa dikarenakan pemerolehan bahasa 

didapatkan dari kegiatan menyimak. Hal ini didasari oleh pendapat bahwa 

pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama (masa kanak-

kanak) atau bahasa pertama yang diperoleh dari keluarga (bahasa ibu) 

sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua.
44

 

Artinya bahasa yang ingin digunakan diperoleh melalui proses sadar dalam 
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komunikasi selanjutnya digunakan karena dianggap lebih bersesuaian 

dengan kondisi dan situasi tertentu. Tentu kedua proses tersebut tidak 

terlepas dari kegiatan menyimak.  

Menyimak dapat didefenisikan sebagai suatu aktivitas yang 

mencakup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, 

menilik dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan 

simakan.
45

  

Pendapat lain terkait dengan defenisi menyimak adalah suatu 

proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh 

informasi, menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang 

disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan.
46

  

Secara garis besar Tarigan membagi jenis menyimak itu menjadi 

dua kategori, yaitu:
47

  

a. Menyimak ekstensif dan  

b. Menyimak intensif.  

Kedua jenis menyimak itu sangat berbeda. Perbedaan itu tampak 

dalam cara melakukan kegiatan menyimak. Menyimak ekstensif 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. 

Contohnya: orang tua dan anak-anak menyimak tayangan televisi, berita di 

radio, dan lain sebagainya. Sementara menyimak intensif lebih kepada 
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 Djago Tarigan. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Rendah. Jakarta: 
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menekankan kemampuan memahami bahan simakan.Contohnya: dalam 

menyimak pelajaran di sekolah, guru biasanya menuntut agar siswa 

memahami penjelasannya. Selanjutnya, untuk mengukur daya serap siswa, 

guru memberikan pertanyaan.  

Kunci-kunci menyimak secara efektif bisa dilakukan dengan cara 

yaitu:
48

 

a. Menemukan bidang minat yang dikehendaki  

b. Mempertimbangkan muatan materi simak  

c. Menahan diri dari interupsi  

d. Memperhatikan gagasan yang timbul  

e. Fleksibel dalam membuat catatan-catatan kecil yang dianggap penting 

f. Melakukan kegiatan menyimak dengan penuh perhatian 

g. Tahan terhadap gangguan 

h. Melatih pikiran untuk selalu fokus 

i. Menjaga pikiran tetap terbuka 

j. Memperhatikan fakta materi 

Dari beberapa penjabaran point-point di atas, mendengarkan 

dengan efektif dapat dilakukan dengan cara fokus terhadap materi 

simakan, mencatat pokok-pokok penting, menggunakan kata-kata sesedikit 

mungkin serta membuat peta pikiran sehingga memudahkan kita dalam 

mengulang pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan menyimak. 
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B. Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology and Society) 

1. Sejarah Pendekatan SETS 

Pendekatan SETS adalah kepanjangan dari science (sains), 

environment (lingkungan), technology  

teknologi), dan society (masyarakat). Suatu model pembelajaran 

yang memiliki unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Pendekatan SETS pada awalnya dimulai dari pendidikan Science 

Technology Society (STS) yang diterapkan setelah perang dunia ke dua. 

Dalam sejarahnya, penerapan ini lahir dari pemikiran saintis humanis 

yakni Bernal, Hoghen, dan Haldane yang memuat nilai relevansi sains 

pada masyarakat. Kerr (1966) dalam Ratcliffe (2001:86), memandang 

bahwa pembelajaran baru ini merupakan proses pembelajaran sains yang 

menggunakan metode inquiry (penemuan) dan memiliki kesamaan 

pandangan berdasarkan kebijakan ASE‟s 1961 yang menyatakan bahwa 

sains seharusnya ”mengenal dan merasakan”. Oleh karena itu, sains adalah 

aktivitas utama yang mengeksplorasi dunia pengalaman manusia.
49

  

Dalam sejarahnya, beberapa cara dilakukan untuk menginisiasi 

pendidikan STS ke dalam kurikulum. Bentuk inisiasinya berupa Science in 

Social Context (SISCON) kemudian pada tahun 1983 Inggris 

mengembangkannya dengan nama mata pelajaran sains dalam konteks 

sosial. Selanjutnya menjadi pendidikan Science Through Science, 
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Technology, and Society (S-STS) yaitu sains berdasarkan aspek sains, 

teknologi, dan masyarakat yang dikembangkan Amerika pada tahun 1985 

ke dalam mata pelajaran. Langkah selanjutnya memasukkan materi STS 

atau SATIS (Science and Technology in Society) ke dalam pembelajaran 

yang sudah ada. Bentuk lain adalah STSE yang berakar dari pendekatan 

postmodermis. Yang mana pendekatan ini memandang bahwa sains 

sebagai studi ilmiah yang mengandung unsur manusia, politik, dan 

ekonomi. Hal ini merupakan wujud sikap bahwa sains bukan hanya 

sekedar teori dan temuan fakta akan tetapi dapat menjadi sebuah 

pendekatan dalam pendidikan (STS) dengan ditambahkan unsur 

lingkungan didalamnya seperti yang diterapkan di Kanada.
50

  

Pendidikan STS sangat bervariasi dengan berbagai istilah sesuai 

dengan konsep yang dikembangkan pengajar. Termasuk didalamnya 

pengunaan pendekatan SETS sebagai adaptasi ataupun turunan dari 

pendidikan STS itu sendiri. SETS dikenal di Indonesia dengan singkatan 

Salingtemas (sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) sebagai salah 

satu wawasan yang dimunculkan dalam kompetensi dasar kurikulum 

KTSP.
51

  

Gagasan pendidikan SETS lahir setelah Binadja mendapat tugas 

untuk menangani pelatihan STS (Science, Technology, and Society) dan EE 

(Enviromental, Education). Program tersebut sebelumnya telah 

diperkenalkan beberapa kali di RESCAM. Binadja berkesempatan 
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menelusuri lebih jauh  tentang praktik pendidikan SETS dan EE, dan 

mempelajari arah dari masing-masing pendidikan tersebut.
52

  

Pendekatan SETS merupakan cara pembelajaran dengan 

mengaitkan hal yang dipelajari menggunakan unsur sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat yang sesuai baik secara integral maupun tidak.
53

 

Akan ditemukan bahwa, pendekatan SETS menghasilkan jaring-jaring 

keterkaitan dengan antartema dalam satu mata pelajaran, bahkan antar 

mata pelajaran sampai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di 

tengah masyarakat. Dalam hal ini erat kaitannya dengan SKI karena 

memiliki integrasi yang signifikan sebab memiliki unsur SETS yang telah 

dijabarkan seperti nilai sejarah, sains pada masa lampau, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

2. Pengertian Pendekatan SETS  

SETS dikenal di Indonesia dengan sebutan Salingtemas atau Sains, 

Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat. Pendekatan SETS merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang terpadu yang melibatkan unsur sains, 

teknologi, lingkungan dan masyarakat.
54

  

Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan 

kesadaran peserta didik akan keterkaitan unsur-unsur yang terkandung 
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dalam pendekatan terhadap situasi yang terjadi pada peserta didik sehingga 

menghasilkan pemikiran kritis terhadap kemungkinan munculnya dampak 

negatif akan perkembangan sains dan teknologi dalam bermasyarakat yang 

keluar dari nilai-nilai kebudayaan Islam.  

Pendidikan STS adalah reformasi pembelajaran yang 

menggabungkan hakikat kebutuhan belajar untuk menguasai konsep dan 

ilmu pengetahuan untuk diterapkan lebih luas untuk kebutuhan sosial. 

Pengetahuan tersebut relevan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan 

sosial.
55

  

Secara lebih lengkap pendidikan STS menggabungkan aspek sosial, 

budaya, politik, dan etika ke dalam kurikulum.  

Pendekatan SETS yang berakar dari konsep STS oleh National 

Science Teacher Association (NSTA) di Amerika mendeskripsikan 

beberapa ciri-cirinya yaitu:56 

a. Terdapat identifikasi masalah di lingkungan tempat tinggal serta 

implikasinya.  

b. Menggunakan sumber daya belajar di lingkungan sekitar, bisa berupa 

manusia dan materi untuk menemukan informasi yang dipakai dalam 

pemecahan masalah.  
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c. Terlibat aktif dalam mencari informasi yang dapat diaplikasikan untuk 

memecahkan permasalahan konkrit.  

d. Kegiatan belajar yang lebih luas melebihi pembelajaran di kelas dan 

sekolah.  

e. Fokus pembelajaran memiliki implikasi sains dan teknologi kepada 

kondisi personal peserta didik. 

Dalam perkembangannya, pendekatan SETS merupakan 

pengembangan yang diadaptasi dari pemikiran para saintis kemudian 

dijadikan pendekatan yang relevan pada hal yang dipelajari yang 

mengandung unsur-unsur pendekatan SETS. Unsur-unsur pendekatan 

tersebut diperluas menjadi domain-domain yang menggambarkan ruang 

lingkup sebagai dasar tujuan, interpretasi kurikulum, petunjuk, dan 

penilaian yang mendukung  proses pembelajaran dalam pendidikan.  

Dikarenakan peneliti melakukan penelitian di kelas rendah, maka 

domain-domain yang dikembangkan, peneliti sederhanakan sesuai kondisi 

dan kebutuhan peserta didik. Hal ini disebabkan karena pendekatan SETS 

sebenarnya merupakan model pembelajaran yang mengembangkan 

keterampilan tingkat tinggi (high order thinking)
57

 seperti tingkatan 

peserta didik yang duduk di bangku SMA. Namun dikarenakan alasan 

sebelumnya yang telah peneliti paparkan bahwa pendekatan ini sangat 

terkait dalam konstruktivisme berpikir peserta didik, peneliti mencoba 

menyederhanakan teknis pada pendekatan ini tanpa menghilangkan esensi 

                                                           
57

 Achmad Binadja, Hakekat dan Tujuan Pendidikan SETS dalam Konteks Kehidupan dan 

Pendidikan yang Ada, Makalah Seminar Lokakarya Pendidikan SETS, Kerjasama antara 
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pendekatan SETS. Adapun domain yang dikembangkan untuk peserta 

didik kelas rendah adalah: 

a. Domain konsep 

Menyediakan penjelasan yang logis untuk hubungan-hubungan materi 

pelajaran dengan lingkungan sekitar.  

b. Domain proses 

Guru memperhatikan keterampilan peserta didik (proses tertentu) 

untuk mempelajari sesuatu.  

c. Domain kreatifitas 

Domain ini adalah ruang untuk peserta didik mengembangkan 

imajinasi dan berfikir kreatif. Bukan sekedar pembelajaran yang 

menekankan informasi.  

d. Domain sikap 

Guru mestimulasi peserta didik akan perasaan, nilai dan keterampilan 

penarikan kesimpulan yang perlu ditunjukkan dalam pembelajaran. 

Domain tersebut terdiri atas: mengembangkan sikap positif terhadap 

ilmu pengetahuan secara umum di sekolah dan guru mengembangkan 

sikap positif terhadap diri-sendiri, eksplorasi emosi diri dan peserta 

didik, mengembangkan sensitifitas, penghormatan dan simpati pada 

orang lain, juga harus bisa mengekspresikan perasaan pribadi dengan 

cara yang membangun, serta membuat keputusan tentang nilai dan 

membuat keputusan tentang permasalahan sosial dan lingkungan.  
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e. Domain aplikasi dan hubungan 

Melatih kepekaan peserta didik untuk merefleksikan pengalamannya 

dalam belajar, seperti hubungan ilmu pengetahuan dengan 

perkembangan teknologi, alam sekitar dan nilai sosial. Pada domain 

ini pengembangan dalam pembelajaran yaitu: melihat contoh konsep 

pengetahuan pada pengalaman hidup sehari-hari yaitu 

mengaplikasikan konsep dan keterampilan yang didapati pada 

permasalahan teknologi seperti memahami prinsip pengetahuan, nilai 

dan teknologi secara integral, menggunakan proses dan pemecahan 

masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memahami dan 

mengevaluasi informasi yang didapat dalam keseharian, membuat 

keputusan yang berhubungan dengan kesehatan pribadi dan gaya 

hidup berdasarkan konsep yang dipelajari (terkait materi SKI) 

daripada mengedepankan emosi; serta mengintegrasikannya dengan 

persoalan lainnya.  

Semua komponen pemikiran tersebut adalah komponen pemikiran 

tingkat tinggi/high order thinking.58 Kurikulum berbasis pendekatan STS 

diharapkan bermakna bagi semua peserta didik. Dengan demikian, semua 

peserta didik diharapkan tertantang untuk mengembangkan high order 

thinking-nya.  

Artinya pendidikan STS atau yang dikenal dengan SETS sekalipun 

terpusat pada pengembangan high order thinking, dimana pendekatannya 
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dapat mencakup semua level pemikiran peserta didik yang berkemampuan 

tinggi dan rendah. 

3. Tujuan Pendekatan SETS 

Tujuan pendekatan STS adalah memberikan peserta didik 

membentuk literasi
59

, hal ini berkaitan erat dengan pembentukan 

kecerdasan bahasa peserta didik karena akan memperkaya dan 

mengeksplorasi keterampilan berbahasa peserta didik.  

Pendidikan STS tidak hanya mendorong literasi melalui perspektif 

sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

tingkat tinggi peserta didik
60

 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.  

Di samping itu, peserta didik juga dihadapkan pada tantangan 

untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan sains, teknologi, 

dan masyarakat secara efektif. Peserta didik perlu memiliki pengetahuan 

tentang cara menggunakan inovasi teknologi, mempertanyakan kualitas 

informasi, dan memahami apakah masalah tersebut memiliki banyak 

solusi atau tidak memiliki solusi sama sekali.
61

  

Adapun tujuan lain dari pendekatan SETS menurut Binadja, tujuan 

dari pendekatan SETS adalah: 

a. Lebih menekankan untuk memperoleh kegiatan pembelajaran dan 

bukan pengajaran;  

b. Memperoleh dorongan dan menerima inisiatif serta otonomi; 
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c. Memperhatikan peserta didik sebagai makhluk hidup yang memiliki 

keinginan dan tujuan;  

d. Mengambil berat peranan pengalaman peserta didik dalam proses 

pembelajaran;  

e. Memperoleh bimbingan untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

terhadap alam dan segala hal;  

f. Pendidikan memperhatikan model mental peserta didik;  

g. Menekankan perlunya atau pentingnya kinerja dan pemahaman ketika 

memulai pembelajaran;  

h. Mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam perbincangan 

dengan guru dan sesama pelajar secara bersama (cooperative) 

i. Melibatkan peserta didik dalam situasi yang sebenarnya  

j. Mempertimbangkan keyakinan dan sikap peserta didik.62 

 

Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa pendidikan 

SETS berdampak pada persoalan literasi, yaitu lebih menekankan 

pembentukan pemahaman kognitif peserta didik, cooperative learning, 

observasi dan identifikasi learning dan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk membangun pengetahuan baru, pemahaman, dan 

pengalaman yang sebenarnya berlandaskan pada pengetahuan yang 

dimilikinya, sehingga peserta didik diajak berpikir secara aktif serta 

menghasilkan bentuk teknologi sederhana yang bermanfaat bagi 

masyarakat serta memperhatikan dampak negatif dan positif terhadap 

lingkungan. 

4. Model Pembelajaran dengan Pendekatan SETS 

Ada beberapa bentuk model pembelajaran dengan pendekatan 

SETS yang dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar, yaitu:  

a. Model pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan proses 

dan cara berpikir tingkat tinggi (high order thinking) 
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b. Mengaitkan dampak lingkungan dan sosial budaya dengan melakukan 

model pembelajaran melalui kunjungan objek dan situasi buatan 

sesuai sasaran yang memanfaatkan perkembangan sains teknologi 

yang diterangkan guru.  

c. Model pembelajaran cooperative dan active learning 

d. Model pembelajaran dengan menggunakan terminology cognitive agar 

peserta didik dapat menganalisis pengaruh sains dan teknologi bagi 

masyarakat.63 

Beberapa model tersebut dapat digunakan dan disesesuaikan 

dengan materi pelajaran yang dibutuhkan, karena penggunaan model 

tersebut tidak harus digunakan secara bersamaan akan tetapi dapat 

digunakan secara bervariasi dan parsial agar tidak membosankan serta 

mudah diingat dalam jangka panjang, sehingga pembelajaran lebih 

berkesan dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses dalam mencapai sesuatu. Perolehan 

tersebut merupakan hasil dari belajar.  

Menurut Winarno, hasil belajar kebanyakan adalah hasil ulangan, 

ujian atau tes. Maksudnya ulangan tersebut merupakan indeks dalam 

mentukan keberhasilan pada saat belajar.
64

  

Sedangkan menurut Winkel, hasil belajar adalah usaha atau bukti 

keberhasilan yang dicapai oleh seseorang yakni prestasi belajar yang 

diwujudkan dalam bentuk angka
65

 usaha tersebut dilakukan pada saat 

proses belajar dan merupakan bukti keberhasilan siswa yang telah dicapai.  
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42 
 

 

 

Hasil belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yakni 

“Hasil” dan “Belajar”. Hasil dapat diartikan sebagai satu hal yang 

diusahakan atau diadakan (dibuat, dijadikan, diciptakan). Sementara 

belajar adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Belajar menurut 

para ahli adalah: 

a. Merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi peserta 

didik dan sisi pendidik. Dilihat dari sisi peserta didik hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat belum belajar. Dari sisi pendidik hasil belajar 

adalah saat terselesaikannya materi pelajaran.66 

b. Merupakan sesuatu hal yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan  perubahan  dalam  diri  individu  sebagai  hasil  dari 

aktivitas belajar.67  

Menurut Benjamin S. Bloom, hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang meliputi: ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Taksonomi Bloom (pengelompokan Bloom) merumuskan tujuan 

pendidikan itu hendaknya memperhatikan tiga jenis ranah paedagogi 

pendidikan yang melekat pada peserta belajar atau peserta didik, yakni: 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif 

adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (kegiatan berfikir), sehingga 
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kegiatan yang berhubungan dengan semua aktivitas otak termasuk dalam 

ranah kognitif.
68

  

Materi yang disampaikan oleh guru pada saat proses belajar akan 

diterima oleh siswa dengan kemampuan berfikir yang dimiliki, sehingga 

kemudian terjadi perubahan persepsi serta penambahan wawasan dan ilmu 

pengetahuan.  

Pada perkembangannya, dimensi kognitif taksonomi Bloom 

mengalami pengkajian ulang oleh Anderson dan Krathwohl dengan 

menggabungkan dimensi kognitif dan pengetahuan, sehingga ruang 

lingkupnya adalah sebagai berikut:
69

 

a. Mengingat, yaitu menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan, dan 

pengenalan. 

b. Memahami, yaitu menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, 

menyederhanakan, dan membuat perhitungan.  

c. Menerapkan, yaitu memahami kapan menerapkan; mengapa 

menerapkan; dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, 

tidak biasa dan agak berbeda atau berlainan.  

d. Menganalisis, yaitu memecahkan ke dalam bagian, bentuk, dan pola.  

e. Menilai, yaitu berdasarkan kriteria dan menyatakan alasannya.  

f. Menciptakan yaitu menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau 

pola yang sebelumnya kurang jelas. 

 

Ranah afektif adalah ranah yang berkenaan dengan sikap dan nilai-

nilai sebagai hasil belajar.  

Perubahan sikap seseorang dapat dilihat dari penerimaan, perhatian 

terhadap stimulus pasif yang meningkat menjadi aktif, responsif, mampu 

menilai gejala atau tindakan kemudian mampu membentuk paradigma atau 
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sistem nilai bagi dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya, kemudian 

perubahan selanjutnya untuk melihat seseorang berkembang secara afektif 

adalah berkarakter.
70

 

Ranah afektif oleh Krathwohl diklasifikasikan menjadi lima 

jenjang yaitu: receiving atau attending (menerima atau memperhatikan); 

responding (menanggapi); valuing (menilai atau menghargai); 

organization (mengatur atau mengorganisasikan); dan characterization by 

a value or value complex (karakterisasi dengan suatu nilai atau komplek 

nilai).
71

 

 

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan 

motorik, manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi 

saraf dan koordinasi tubuh
72

 keterampilan (skill) atau kemampuan 

bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.  

Hasil belajar ranah psikomotorik dikemukakan oleh Simpson yang 

menyatakan bahwa hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk 

kemampuan bertindak individu.
73

 

 Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan 

dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil belajar afektif 

yang terwujud dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku. Hasil 

belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar 

psikomotorik apabila siswa telah menunjukkan perilaku atau perbuatan 

tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan 

ranah afektifnya. 
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2. Jenis-jenis Hasil Belajar  

Pada dasarnya segala bentuk ketercapaian yang diperoleh oleh 

seseorang setelah melakukan proses belajar merupakan hasil belajar. 

Menurut  Gagne,   hasil belajar diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk 

hasil belajar, yaitu: 

a. Hasil Belajar Bentuk Keterampilan Intelektual; hasil belajar yang 

dipengaruhi oleh lingkungan 

b. Hasil Belajar Bentuk Strategi Kognitif; hasil belajar yang mengatur 

cara belajar seseorang termasuk kemampuan memecahkan masalah. 

c. Hasil Belajar Bentuk Informasi Verba; hasil belajar yang cakap dalam 

pengetahuan arti informasi dan fakta  

d. Hasil Belajar Bentuk Keterampilan motorik; keterampilan yang    

diperoleh-disekolah, antar lain keterampilan menulis, mengetik, 

menggunakan jangka, dan sebagainya 

e. Hasil Belajar Bentuk Sikap dan nilai, berhubungan dengan intensitas 

emosional yang dimiliki oleh seseorang, sebagaimana dapat 

disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang, 

benda dan peristiwa. 

Hasil belajar adalah bentuk-bentuk hasil belajar yang didasarkan 

pada taksonomi Benjamin S.Bloom seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya yaitu, berkembang secara kognitif, afektif dan psikomotorik;
74
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a. Ranah Kognitif  

Ranah kognitif terdiri dari 6 aspek, yaitu: (1) Pengetahuan hafalan 

(knowledge) adalah tingkat kemampuan untuk mengenal atau 

mengetahui tanpa harus mengerti, atau dapat menilai dan 

menggunakannya, (2) Pemahaman adalah kemampuan memahami arti 

konsep, situasi serta fakta  yang diketahuinya. Pemahaman dibedakan 

menjadi 3 kategori yakni pemahaman terjemahan, pemahaman 

penafsiran, dan pemahaman eksplorasi, (3) Aplikasi atau penerapan 

adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkrit yang dapat berupa 

ide, teori atau petunjuk teknis, (4) Analisis adalah kemampuan 

menguraikan suatu intregasi atau situasi tertentu kedalam komponen-

komponen atau unsur-unsur pembentuknya, (5) Sintesis yaitu 

penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalam suatu bentuk 

menyeluruh, (6) Evaluasi adalah membuat suatu penilaian tentang 

sesuatu pernyataan, konsep, situasi, dan lain sebagainya. 

b. Ranah Afektif  

Terkait sikap dan nilai sebagai hasil belajar, terdiri dari: (1) 

Menerima; merupakan tingkat terendah tujuan ranah afektif berupa 

perhatian terhadap stimulus secara pasif yang meningkat secara lebih 

aktif, (2) Merespon; merupakan kesempatan untuk menanggapi 

stimulus dan merasa terikat serta secara aktif memperhatikan, (3) 

Menilai, merupakan kemampuan menilai gejala atau kegiatan 

sehingga dengan sengaja merespon lebih lanjut untuk mencapai jalan 
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bagaimana dapat mengambil bagian atas yang terjadi, (4) 

Mengorganisasi; merupakan kemampuan untuk membentuk suatu 

system nilai bagi dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya, (5) 

Karakterisasi; merupakan kemampuan untuk mengkonseptualisasikan 

masing-masing nilai pada waktu merespon, dengan cara 

mengidentifikasi karakteristik nilai atau membuat pertimbangan-

pertimbangan. 

c. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berhubungan dengan keterampilan motorik, 

manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi saraf 

dan koordinasi badan antara lain: (1) Gerakan  tubuh; merupakan 

kemampuan gerakan tubuh yang mencolok, (2) Ketepatan; gerakan 

yang dikoordinasikan, merupakan keterampilan yang berhubungan 

dengan urutan atau pola dari gerakan yang dikoordinasikan biasanya 

berhubungan dengan gerakan mata, telinga dan badan, (3) Perangkat 

komunikasi non verbal; merupakan kemampuan mengadakan 

komunikasi tanpa kata, (4) Kemampuan  berbicara; merupakan yang 

berhubungan dengan komunikasi secara lisan.
75

 

Untuk mempermudah mengetahui hasil belajar, maka bentuk-

bentuk hasil belajar yang digunakan pada penelitian ini adalah bentuk hasil 

belajar Benjamin  S.Bloom. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ke tiga 

ranah yang diajukan lebih terukur dalam artian bahwa untuk mengetahui 
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hasil belajar yang dimaksudkan mudah dan dapat dilaksanakan, khususnya 

pada pembelajaran yang bersifat formal. Dan dalam penelitian ini hasil 

belajar akan mengerucut kepada kemampuan belajar pada mata pelajaran 

SKI ditunjukkan dengan keefektifan dan respon peserta didik menyerap 

materi yang disampaikan guru, kemudian mampu mengintegrasikan nilai-

nilai pembelajaran dengan perkembangan teknologi informasi pada masa 

sekarang, selanjutnya kemampuan memberikan contoh tindakan dalam  

integrasi nilai-nilai Sejarah Kebudayaan Islam akan ilmu pengetahuan, 

lingkungan, teknologi dan sosial budaya masyarakat sekitar yang tidak 

terlepas dari taksonomi Bloom di atas. 

D. Pembelajaran SKI 

1. Pengertian SKI 

SKI atau sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu mata 

pelajaran PAI yang membahas tentang sejarah atau peristiwa masa 

lampau, termasuk asal-usul, perkembangan, kultur budaya, peradaban dan 

tokoh yang berpengaruh dalam sejarah tersebut mulai dari masyarakat 

Arab pra-Islam hingga kelahiran Nabi Muhammad SAW, sampai dengan 

masa keruntuhan peradaban Islam.  

Sejarah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata 

syajaratun dan syajara. Syajaratun artinya pohon, atau sesuatu yang 

mempunyai akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah. 

Sebagaimana pohon, sejarah, yang sering dipahami sebagai cerita masa 

lalu, mempunyai akar yang menjadi asal-muasal peristiwa atau sumber 
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kejadian yang begitu penting sampai dikenang sepanjang waktu. Akar 

pohon yang baik akan menumbuhkan batang yang besar, kokoh, dan tinggi 

yang dibarengi dengan pertumbuhan dahan, ranting, daun, bunga, dan 

buah yang bermanfaat bagi manusia. Begitu juga dengan sejarah, kalau 

sejarah suatu peristiwa itu mempunyai titik awal atau dasar yang baik, 

maka akan melahirkan budaya beserta cabang-cabangnya, seperti 

ekonomi, politik, bahasa, dan pengetahuan, yang pada akhirnya 

membuahkan karya seni dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia.
76

  

Sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan tarikh 

(dalam bahasa Arab), istoria (dalam bahasa Yunani), history (dalam 

bahasa Inggris), atau geschichte (dalam bahasa Jerman), yang berarti 

kejadian-kejadian menyangkut manusia di masa silam.
77

  

Secara terminologis Hanafi menuturkan
78

, sejarah merupakan ilmu 

yang mempelajari dan menerjemahkan informasi dari laporan dan catatan 

yang dibuat oleh orang per-orang, keluarga, dan komunitas tertentu. 

Pengetahuan sejarah melingkupi pengetahuan terhadap peristiwa-peristiwa 

yang telah berlalu dan pengetahuan cara berpikir sejarah (historis). 

Sementara kebudayaan banyak yang berpendapat artinya sama dengan 

peradaban. Padahal kedua istilah itu berbeda. Kebudayaan merupakan 

bentuk semangat suatu masyarakat yang mendalam tentang apa yang 
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mereka hormati dan pertahankan. Sedangkan peradaban terkait terhadap 

kemajuan mekanis dan teknologis.
79

  

Kebudayaan Islam dalam pespektif sejarah dapat dipahami sebagai 

rentetan peristiwa dari masa ke masa, dimana Islam sebagai agama yang 

menginspirasi timbulnya kebudayaan.  

Dengan demikian, Sejarah Kebudayaan Islam merupakan hasil 

karya, rasa dan cipta orang- orang Muslim. 

2. Tujuan Pembelajaran SKI 

Dalam Permenag No. 2 Tahun 2008, peserta didik yang 

mempelajari SKI diharapkan tidak saja mengenal sejarah Rasulullah SAW 

dan khulafaurrasyidin, akan tetapi harus mampu mengenali, 

mengidentifikasi, meneladani, dan bahkan diharapkan mampu mengambil 

ibrah dari kisah kehidupan yang dipelajari dalam sejarah kebudayaan 

Islam.  

Selain peserta didik mampu mengenali, mengidentifikasi bahkan 

meneladani tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni sebagai tokoh sejarah, 

peserta didik juga hendaknya mampu menghayati perjuangan tokoh-tokoh 

agama Islam di daerah masing-masing.  

Materi SKI juga menekankan pada kemampuan mengambil 

hikmah dan pelajaran (ibrah) dari peristiwa-peristiwa bersejarah pada 

masa lalu yang menyangkut berbagai aspek: sosial, budaya, politik, 

ekonomi, iptek dan seterusnya, serta meneladani sifat dan sikap para tokoh 
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berprestasi, dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat hingga para tokoh 

sesudahnya bagi pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam masa 

kini.
80

  

Jadi, materi SKI diarahkan untuk mempersiapkan pemahaman 

peserta didik terhadap apa yang telah diperbuat oleh Islam dan kaum 

Muslimin sebagai katalisator proses perubahan sesuai dengan tahapan 

kehidupan mereka pada masing-masing waktu, tempat dan masa, untuk 

dijadikan sebagai pedoman hidup ke depan bagi umat Islam. 

3. Nilai-nilai dalam Pembelajaran SKI 

“Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran 

SKI adalah nilai-nilai internalisasi pembentukan karakter 

peserta didik. Tidak hanya semata-mata transmisi 

kebudayaan secara pasif tetapi perlu mengembangkan 

kepribadian secara utuh dengan menumbuh kembangkan 

potensi fitrah peserta didik. Potensi fitrah dalam konsep 

pendidikan Islam tidak seperti konsep Tabularasa John 

Lock, namun dengan fitrah anak dilahirkan dengan potensi 

keimanan atau kebaikan-kebaikan sebagai hakekat nilai 

kemanusiaan, sedang lingkungan atau orangtuanya yang 

mengukuhkan kebaikan atau bahkan merusak potensi anak 

itu sendiri. Selanjutnya, tugas pendidikan makin 

mengarahkan anak kepada potensi bawaannya tersebut di 

samping potensi-potensi lainnya. Nilai-nilai pendidikan ini 

dibutuhkan sebagai benteng moral yang akan menuntun 

sekaligus memfilter arus budaya yang masuk dan 

mempengaruhi perkembangan peserta didik.”
81

 

  

Pembelajaran PAI dapat dikatakan sebagai wujud pembudayaan. 

Sedangkan, pembudayaan difahami sebagai strategi internalisasi nilai-

nilai, mengingat bahwa antara pendidikan dan kebudayaan mempunyai 
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hubungan yang erat berkenaan dengan nilai-nilai, sehingga dapat 

dikatakan juga pendidikan merupakan proses pembudayaaan dan 

peradaban. Sebagai suatu proses, pendidikan mempunyai tugas 

menaburkan benih-benih budaya dan peradaban manusia yang hidup dan 

dihidupi oleh nilai-nilai atau visi yang berkembang dan dikembangkan di 

dalam suatu masyarakat. Dari tatanan ini peserta didik diharapkan 

memiliki ketrampilan hidup yang berhubungan dengan nilai-nilai yang 

akan menjadi pedoman dalam menghadapi kehidupan.
82

 

Pembelajaran PAI mata pelajaran SKI di MI dan SDIT dengan 

menggunakan pendekatan SETS merupakan suatu proses identifikasi dan 

analisis untuk menemukan/mencari relevansi pendekatan pembelajaran 

dengan kecerdasan bahasa yang dimiliki oleh guru. Tidak hanya itu, 

identifikasi ini juga dilanjutkan dengan menganalisis relevansi terhadap 

salah satu atau keduanya yakni kecerdasan bahasa dan pendekatan SETS 

akan hasil belajar.  

Adapun mengenai proses pembelajaran, peran kecerdasan bahasa 

guru (Verbal Linguistic) terhadap peningkatan hasil belajar siswa melalui 

pendekatan SETS pada mata pelajaran SKI dilaksanakan dalam tiga 

tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dalam pembelajaran dijabarkan sebagai 

berikut: 
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a. Tahap Perencanaan 

Dalam tahapan perencanaan, sebelum memulai tindakan dalam 

menganalisis relevansi kecerdasan bahasa guru terhadap hasil belajar 

siswa dengan menggunakan metode SETS, terlebih dahulu mempersiapkan 

perangkat bahan ajar.  

Karena fungsi guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, 

ketika memulai mengajar guru juga harus melakukan telaah materi atau 

bahan ajar dan mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan 

menggunakan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan 

evaluasi untuk memenuhi standar proses pendidikan.
83

  

1) Pengembangan Silabus 

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok 

mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar.
84

  

Silabus dikembangkan dengan mengacu pada Standar Isi.
85

 

Menurut Peraturan Menteri Nomor 65 tahun 2013 silabus merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

dasar (KD) yang ingin dicapai, serta materi pokok yang perlu 
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dipelajari peseta didik dalam rangka mencapai SK dan KD tersebut.
86

 

Dan merupakan konsep penyusunan kerangka pembelajaran untuk 

setiap bahan kajian mata pelajaran.  

Konsep yang dipakai untuk pengembangan silabus adalah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 

2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Silabus 

memuat: (1) Identitas mata pelajaran; (2) Identitas sekolah meliputi 

nama satuan pendidikan dan kelas; (3) Kompetensi inti, merupakan 

gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap; 

pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk 

suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran; (4) Kompetensi 

dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata 

pelajaran; (5) Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 

dengan rumusan indikator untuk pencapaian kompetensi; (6) 

Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan siswa 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; (7) Penilaian, 

merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar siswa; (8) Alokasi waktu sesuai 

dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu 

semester atau satu tahun; (9) Sumber belajar dapat berupa buku, 
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media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang 

relevan.  

Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan 

dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai 

dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus 

juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pembelajaran yang dikembangkan dari suatu materi 

pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus disebut RRP. 

Dalam RPP paling sedikit memuat: (1) tujuan pembelajaran; (2) 

materi pembelajaran; (3) metode pembelajaran; (4) sumber belajar; 

dan (5) penilaian.  

Komponen RPP secara operasional memiliki format: (1) 

identitas; sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, dan 

alokasi waktu, (2) kompetensi inti; (3) kompetensi dasar dan 

indikator; (4) tujuan pembelajaran; (5) materi pembelajaran; (6) 

metode pembelajaran; (7) media, alat, dan sumber pembelajaran; (8) 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (9) penilaian.  

Pembelajaran yang berpanduan RPP menunjukkan pembelajaran 

yang mengikuti standar proses dengan memperhatikan unsur yang 

mendukung pembelajaran.
87
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Seluruh konsep tentang RPP bersumber dari lampiran pedoman 

umum pembelajaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum pada 

lampiran pedoman umumnya. Beberapa prinsip yang digunakan dalam 

mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut: 

1) RPP disusun sebagai terjemahan dari ide kurikulum yang 

berdasarkan silabus sehingga menjadi rancangan proses 

pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.  

2) RPP dikembangkan dengan menyesuaikan silabus dan kondisi di 

satuan pendidikan berupa: kemampuan awal siswa, minat, motivasi 

belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, 

kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, 

norma, nilai, dan lingkungan siswa. 

3) Mendorong partisipasi aktif siswa. 

4) Merancang proses pembelajaran dengan berpusat pada siswa untuk 

mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan 

belajar, dan kebiasaan belajar.  

5) Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 

6) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan 

kegemaran membaca, pemahaman bacaan, dan berekspresi dalam 

berbagai bentuk tulisan.  

7) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.  
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8) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi.  

9) Keterkaitan dan keterpaduan RPP disusun dengan memperhatikan 

keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber 

belajar dalam keutuhan pengalaman belajar.  

10) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif 

sesuai situasi dan kondisi.  

Pengembangan RPP menggunakan tahapan yang disiplin dan 

teratur. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Mengkaji silabus  

Silabus diterjemahkan untuk membuat kegiatan belajar yang 

meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yaitu: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan 

mengkomunikasikan. Kegiatan ini dideskripsikan dalam bentuk 

langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran yang 

membuat siswa aktif belajar. 

2) Mengidentifikasi materi pembelajaran  

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian 

KD dengan mempertimbangkan: potensi siswa; relevansi dengan 

karakteristik daerah; tingkat perkembangan fisik, intelektual, 

emosional, sosial, dan spritual siswa; kebermanfaatan bagi siswa; 

struktur keilmuan; aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi 
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pembelajaran; relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan 

lingkungan; dan alokasi waktu.  

3) Menentukan tujuan  

Tujuan tersebut meliputi seluruh KD atau diorganisasikan untuk 

setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator yang minimal  

mengandung dua aspek yaitu: audience (peserta didik) dan 

behavior (aspek kemampuan). 

4) Mengembangkan kegiatan pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran akan memberikan pengalaman belajar 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang bervariasi yang 

berpusat pada belajar aktif.  

Hal-hal yang diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran adalah: 

a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan 

kepada para pendidik, agar melaksanakan proses 

pembelajaran secara profesional. 

b) Kegiatan pembelajaran memuat pengorganisasian kegiatan 

belajar yang dilakukan guru, sehingga peserta didik 

melakukan kegiatan seperti yang diarahkan di silabus. 

c) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan 

skenario guru dalam membuat peserta didik belajar aktif.  

5) Penjabaran jenis penilaian  
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Jenis penilaian sudah ditentukan pada silabus, kemudian 

dideskripsikan modelnya dengan lebih jelas dalam RPP. Penilaian 

akan mengukur pencapaian KD peserta didik berdasarkan 

indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes 

dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, 

penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Pilihan jenis penilaian 

disesuaikan dengan kebutuhan yang ditentukan silabus. 

6) Menentukan alokasi waktu  

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah 

minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu 

dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, 

tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang 

dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata 

yang dibutuhkan peserta didik untuk menguasai KD. 

7) Menentukan sumber belajar  

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan bahan yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran yang berupa buku materi, media cetak 

dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, 

dan budaya. 

3) Buku materi 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 

2008 disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis buku. Salah satunya 
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adalah buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan 

perguruan tinggi yang disebut buku teks.  

Buku teks merupakan buku acuan wajib untuk digunakan di 

satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang 

memuat materi pembelajaran dalam rangka  peningkatan keimanan, 

ketakwaan, akhlak mulia, kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, 

peningkatan kemampuan kinestetis, dan kesehatan yang disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Buku sebagai bahan ajar 

didefinisikan sebagai buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil 

analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis.
88

 

Indikator atau ciri penanda buku teks adalah sebagai berikut:
89

 

1) Buku teks merupakan buku sekolah yang ditujukan bagi siswa pada 

jenjang pendidikan tertentu. 

2) Buku teks berisi bahan yang telah terseleksi. 

3) Buku teks selalu berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran 

tertentu. 

4) Buku teks biasanya disusun oleh para pakar di bidangnya. 

5) Buku teks ditulis untuk tujuan instruksional tertentu. 

6) Buku teks biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran. 

7) Buku teks disusun secara sistematis mengikuti strategi 

pembelajaran tertentu. 

8) Buku teks untuk diasimilasikan dalam pembelajaran. 

9) Buku teks disusun untuk menunjang program pembelajaran.  

 

Dari segi isinya, buku teks memiliki nilai lebih dalam memuat 

persediaan materi bahan ajar yang dijadwalkan dalam program 

pengajaran yang lama minimal satu semester. Dengan demikian, guru 
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memiliki bahan yang siap untuk diajarkan oleh guru dalam jangka 

waktu program pengajaran tertentu.
90

  

Ditinjau dari keluasan isinya maka diketahui bahwa isi buku 

teks mengikuti materi pokok pada program pengajaran tertentu 

sekurang-kurangnya materi pokok dalam satu semester.  

4) Menyiapkan media dan Alat Peraga 

Media atau alat peraga merupakan suatu kebutuhan untuk 

menghindar abstraksi berpikir pada siswa. Artinya, dalam proses 

belajar penggunaan media akan membantu visualisasi atau konstruksi 

berpikir menjadi lebih efektif dan efesien.   

Media atau alat peraga bisa berupa proyektor, gambar, DVD, 

TV, alat peraga dan lain sebagainya. 

5) Penilaian 

Istilah penilaian dalam bahasa inggris adalah assessment. 

Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi/bukti melalui 

pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan 

bukti-bukti hasil pengukuran. Dalam konteks pembelajaran, 

pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan 

dengan suatu kriteria atau ukuran yang ditetapkan sebagai penilaian. 

Tahap akhir penilaian adalah evaluasi dalam bentuk pengambilan 

keputusan.
91
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Sejalan dengan pendapat Arifin pengertian penilaian 

digambarkan sebagai proses menyeluruh dari pengukuran proses dan 

hasil sampai dengan pengambilan keputusan. Dalam konteks 

pembelajaran, penilaian dilakukan pada proses dan hasil belajar siswa 

serta keputusan-keputusan tentang ketuntasan belajar, kelulusan, 

capaian sikap, dan sebagainya.
92

 

Konsep penilaian sesuai kurikulum 2013 dideskripsikan dengan 

lengkap pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pada 

lampiran Pedoman Umum Pembelajaran. Penilaian hasil belajar siswa 

pada jenjang pendidikan dasar didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut:  

1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur.  

2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria 

yang jelas, tidak dipengaruhi subyektivitas penilai.  

3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa 

karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat 

istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.  

4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu 

komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.  
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5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan.  

6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh 

pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan 

berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau 

perkembangan kemampuan siswa.  

7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan 

bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.  

8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan.  

9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik 

dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.  

10) Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan 

kemajuan pendidikan siswa.  

Pada kurikulum 2013, penilaian untuk pembelajaran 

menggunakan pendekatan sebagai berikut:  

1) Acuan patokan  

Semua kompetensi perlu dinilai menggunakan acuan patokan 

berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan 

acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.  
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2) Ketuntasan belajar  

Ketuntasan minimal untuk seluruh kompetensi dasar pada 

kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yaitu 2,66 

(B-) atau 66,6 jika dikonversi ke skala 0-100. Adapun pencapaian 

untuk kompetensi sikap adalah B dengan nilai yang sama.  

Penilaian yang paling sering dilakukan adalah tes tertulis. 

Terdapat dua bentuk soal tes tertulis, yaitu: soal dengan memilih 

jawaban (selected response) seperti: pilihan ganda, benar-salah, dan 

menjodohkan; serta soal dengan mensuplai jawaban (supply response) 

seperti: isian atau melengkapi, uraian objektif, dan uraian non-

objektif.  

Hasil dari penilaian digunakan sebagai bahan penentuan 

keputusan yang disebut evaluasi. Evaluasi bukan hanya menegaskan 

pentingnya value (nilai), tetapi juga berkaitan dengan makna dan arti. 

Melalui evaluasi dapat ditetapkan beberapa kondisi. Pertama, evaluasi 

ditetapkan untuk pemberian nilai yang dilakukan secara 

berkesinambungan. Kedua, evaluasi dapat menentukan kualitas 

sesuatu yang dilakukan dengan sumatif dan formatif. Ketiga, evaluasi 

memberikan pertimbangan dengan kriteria tertentu seperti: dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah; evaluator yang percaya diri; 

menghindari unsur subyektivitas; ajeg; dan memberikan kemudahan 

dalam memberikan penafsiran hasil evaluasi.
93
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Kegunaan instrumen penilaian akan berbeda-berbeda untuk 

tujuan pembuatan keputusan. Dalam konteks pembelajaran, maka 

evaluasi memiliki ruang lingkup menyeluruh tentang proses 

pembelajaran meliputi berbagai sudut pandang, yaitu: domain hasil 

belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil pembelajaran, serta 

kompetensi. Sudut pandang evaluasi berdasarkan domain hasil belajar 

berimplikasi pada hasil belajar yang meliputi domain kognitif, afektif, 

dan psikomotorik menurut Benyamin S. Bloom (1956). Berdasarkan 

taksonomi Bloom, kemampuan siswa dikategorikan tingkat tinggi dan 

tingkat rendah.
94

 

Evaluasi dalam sudut pandang sistem pembelajaran akan 

menunjukkan keefektifan sistem pembelajaran. Ruang lingkupnya 

adalah: (a) program pembelajaran meliputi: tujuan, isi/materi, metode 

pembelajaran, media, sumber belajar, lingkungan, serta penilaian 

proses dan hasil belajar; (b) proses pelaksanaan pembelajaran 

meliputi: kegiatan, guru, dan siswa; (c) hasil pembelajaran untuk 

jangka pendek (sesuai pencapaian indikator), jangka menengah (target 

mata pelajaran), dan jangka panjang setelah siswa terjun ke 

masyarakat.
95

 

Evaluasi dalam sudut pandang penilaian proses dan hasil belajar 

memiliki beberapa ruang lingkup sebagai berikut: (a) sikap dan 

kebiasaan, motivasi, minat, dan bakat; (b) pengetahuan dan 
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pemahaman siswa terhadap bahan pembelajaran; (c) kecerdasan siswa;                 

(d) perkembangan jasmani/kesehatan dalam konteks pelajaran 

olahraga dan kesehatan; dan (e) keterampilan siswa.
96

  

Evaluasi dalam sudut pandang penilaian berbasis kelas memiliki 

ruang lingkup yang semakin luas berdasarkan ruang lingkup yang 

dikehendaki dalam mengevaluasi. Ruang lingkupnya dijelaskan 

sebagai berikut: (a) Evaluasi berdasarkan kompetensi dasar;              

(b) kompetensi rumpun pelajaran; (c) kompetensi lintas kurikulum;   

(d) kompetensi tamatan; dan (e) pencapaian keterampilan hidup.
97

  

Penilaian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini bersifat 

penilaian jangka pendek untuk capaian kompetensi/indikator yang 

ditetapkan dalam silabus. Penilaian dilakukan dalam bentuk tes 

dengan uraian untuk akan mengukur kemampuan pemecahan masalah 

dan hasil belajar. Bentuknya akan dijelaskan lebih lanjut pada variabel 

kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar.  

Selain untuk evaluasi hasil belajar, evaluasi juga dikembangkan 

untuk menunjukkan ketuntasan atau hasil belajar siswa. Evaluasi yang 

dapat dilakukan adalah hasil ketuntasan sikap serta ketuntasan proses 

dan hasil belajar yang menunjukkan upaya siswa memenuhi indikator 

kompetensinya terutama pada indikator keterampilan proses dan 

sikap. Penilaian sebagai bahan evaluasi dimodifikasi menjadi lima 
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aspek penilaian yaitu: penilaian tes (pretest dan posttest), sikap, 

keaktifan.  

b. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan pendahuluan (awal) dimaksudkan untuk mempersiapkan 

peserta didik siap secara psikis dan mental serta siap menerima pelajaran 

dalam pembelajaran untuk menerima pengetahuan, nilai sikap dan 

keterampilan baru.  

Berdasarkan pada standart proses, aktivitas yang dilakukan 

pendidik pada kegiatan pendahuluan (tahap awal) adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan awal 

a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran 

b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi pelajaran yang akan dipelajari 

c) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai 

d) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian singkat 

kegiatan sesuai silabus dengan metode pembelajaran yang guru 

anggap relevan 

e) Untuk guru yang melakukan tindakan, pembelajaran dilakukan 

dengan metode pembelajaran yang dianggap relevan dan 

menyesuaikan metode pembelajaran dengan pendekatan SETS. 
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2) Kegiatan inti 

Kegiatan inti merupakan suatu aktivitas utama dalam sebuah 

proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah 

ditetapkan secara terstruktur, sistematis, efektif dan efesien.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan inti 

pembelajaran SKI terbagi menjadi tiga tahap yaitu: eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

a) Ekplorasi 

Pada tahap ini, peserta didik difasilitasi dalam memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap 

melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik (student centered).98 Dalam tahap eksplorasi, pendidik 

diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait 

pemberian tindakan dengan yang tidak. 

b) Elaborasi 

Pada tahap elaborasi peserta didik diberi kesempatan untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap lebih 

lanjut melalui sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan 

pembelajaran lainnya sehingga pengetahuan keterampilan dan 

sikap peserta didik menjadi lebih luas dan dalam. Dalam tahap 

elaborasi pendidik hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan 
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pembelajaran sebagai berikut:99 (a) membiasakan peserta didik 

membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas 

tertentu yang bermakna, (b) memfasilitasi peserta didik melalui 

pemberian tugas, diskusi dan lain-lain untuk memunculkan 

gagasan baik secara lisan maupun tulisan terkait materi 

pelajaran SKI yang relevan dengan SETS. (c) memberikan 

kesempatan peserta didik untuk berfikir, menganalisa, 

menyelesaikan masalah dan bertindak tanpa rasa takut, (d) 

memfasilitasi peserta didik dalam menempa komunikasi dengan 

sesama temannya, (e) memfasilitasi peserta didik untuk belajar 

kooperatif serta inovatif, (f) memfasilitasi peserta didik dalam 

menemukan nilai-nilai esensial Islam dalam sejarah 

Kebudayaan Islam. 

c) Konfirmasi 

Pada tahap konfirmasi, peserta didik memperoleh umpan balik 

atas kebenaran dan kelayakan dari pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran 

yang telah berlangsung. Dalam konfirmasi, pendidik 

diharapkan memberikan affirmasi, reinforcement dan umpan 

balik sebagai langkah awal dalam melihat sejauh apa 

pemahaman yang telah diraih peserta didik. 
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3) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, pendidik melakukan tindakan-

tindakan sebagai berikut:100 (a) bersama-sama peserta didik dan/atau 

sendiri merangkum dan menyimpulkan pelajaran, (b) melakukan 

penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukand, (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran, (d) menyampaikan pesan moral kepada peserta 

didik, (e) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

kegiatan remidi, program pengayaan, layanan konseling atau 

penugasan, (f) menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. 

c. Tahap Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu proses yang memperlihatkan kondsisi 

dimana suatu kegiatan telah tercapai. Evaluasi memiliki hubungan yang 

tidak bisa dipisahkan dengan tujuan suatu kegiatan, karena dengan ukuran 

dari tujuan yang telah dibuat di awal yang menentukan kondisi dimana 

proses berhasil, dilanjutkan atau sudah cukup. Evaluasi secara bahasa 

berasal dari bahasa inggris yaitu “evaluation” yang memiliki arti penilaian 

atau    penaksiran. Sedangkan  menurut istilah evaluasi merupakan 

kegiatan terencana dalam mengikuti keadaan objek  dengan  menggunakan 

instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk 

merangkum sebuah hipotesis atau kesimpulan.
101
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Sementara pendapat lain mengatakan, evaluasi adalah suatu proses 

yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai atau 

hasil belajar dari proses sesuatu berdasarkan perhitungan dan kriteria 

tertentu dalam rangka pengambilan keputusan.
102

 

Secara garis besar, teknik penilaian dalam pendidikan dibagi 

menjadi dua bentuk yaitu teknik tes dan non tes. Teknis tes, digunakan 

untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 

Kemudian teknik non tes digunakan untuk menilai penampilan dan aspek-

aspek belajar afektif peserta didik.
103

 

Adapun tindak lanjut merupakan suatu bentuk kegiatan yang 

berbentuk tugas-tugas penguatan (terutama pengayaan) dan kegiatan jam 

tambahan (les) yang diberikan pendidik dalam memfasilitasi peserta didik 

agar belajar belajar lebih lanjut tentang kompetensi yang sudah dipelajari 

dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tugas-tugas penguatan 

diharapkan dapat meningkatkan penguasaan materi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan.
104

 

Dari defenisi tersebut, kegiatan evaluasi merupakan proses yang 

memiliki prosedur dan ukuran serta berkesinambungan dalam mengukur 

ketercapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan operasional. 

Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran kecerdasan bahasa 

dengan pendekatan SETS mata pelajaran SKI akan mengukur pencapaian 
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kognitif, afektif dan psikomotorik seperti; mampu menghubungkan nilai-

nilai keIslaman dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan (sains), teknologi, lingkungan dan 

masyarakat dengan bahasa yang baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Prosedur Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang sering disebut 

sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut juga sebagai metode 

etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk 

penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode 

kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 

kualitatif.
105

 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan 

model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai 

dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan 

dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam 

kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data 

dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

pendekatan psikologi pendidikan.
106
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Dalam setiap penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan 

selalu ada unsur penerapan psikologi dan metode-metode psikologi untuk 

studi perkembangan, belajar, motivasi belajar, pengajaran, assesmen, dan 

aspek psikologis lainnya berkaitan dengan proses belajar dan 

pembelajaran. 

3. Subjek Penelitian 

Subyek pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling, 

yaitu merupakan metode penetapan sample berdasarkan pada karakteristik-

karakteristik tertentu. Karakteristik-karakteristik itu berbentuk subjek, dan 

ukuran. Subjek tersebut dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak 

mungkin informasi yang dijadikan dasar dari rancangan dan teori yang 

muncul. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan sampel bertujuan 

(purposive sample).
107

 

Cara pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian dan 

atas prinsip kejenuhan informasi. Bila dengan sampel yang telah diambil 

ada informasi yang masih diperlukan dikejar lagi sampel yang 

diperkirakan mempunyai informasi yang belum diperoleh. Sebaliknya bila 

dengan menambah sampel hanya diperoleh informasi yang sama berarti 

jumlah sampel sudah cukup karena informasi sudah jenuh.  

Jadi dalam menentukan informan diperlukan pertimbangan-

pertimbangan dalam memperoleh subjek penelitian. Subjek penelitian 

diperoleh dari informan kunci, yakni informan yang diduga mengetahui 
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secara persis situasi kondisi latar penelitian karena informan adalah orang 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian.  

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.
108

  

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah guru SKI dan 

peserta didik kelas IV di SDIT Darul Fikri dan MIN III Tanjungbalai, 

Sumatera Utara. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperolah.
109

 

Pada penelitian ini, pengumpulan sumber data dilakukan dengan 

natural setting (setting alamiah). Pengumpulan data menggunakan sumber 

primer dan  sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
110

 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru SKI 

dan peserta didik kelas IV SDIT Darul Fikri dan MIN III Tanjungbalai.  

Untuk sumber sekunder, peneliti akan menggunakan buku-buku, 

artikel, modul, serta sumber lain yang terkait dengan topik penelitian guna 
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mendukung sumber primer. 

5. Metode Pengumpulan Data  

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai hal yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian.
111

 Sedangkan pengumpulan data 

adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan.
112

  

Dari pengertian tersebut dapat peneliti pahami bahwa dalam 

pengumpulan data penelitian harus relevan terhadap objek yang diteliti. 

Agar data relevan maka diperlukan beberapa metode yang sesuai dalam 

penelitian. 

a. Metode observasi 

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah proses yang 

kompleks tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantaranya adalah proses pengamatan dan ingatan.
113

 Metode ini 

peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum situasi dan 

kondisi yang ada di SDIT Darul Fikri dan MIN III Tanjungbalai. 

Kegiatan tersebut dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan penelitian 

untuk memahami konteks penelitian dalam keseluruhan situasi sosial 

guru dan peserta didik. Serta mendapatkan gambaran yang 

komprehensif dan situasi sosial objek penelitian. 
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b. Metode wawancara 

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face 

to face) dengan maksud untuk menggali struktur kognitif dan dunia 

makna dari perilaku subjek yang diteliti.
114

  

Wawancara yang akan digunakan oleh peneliti di sini adalah 

wawancara jenis terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur 

dilakukan setelah peneliti mendapatkan informasi yang jelas tentang 

sesuatu yang diperoleh sehingga peneliti harus menyiapkan beberapa 

instrumen pertanyaan, jawaban, dan media-media lain yang 

mendukung. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan pada 

saat peneliti mempunyai kesempatan secara tiba-tiba hal-hal yang 

dianggap penting untuk dibahas. Sehingga pada saat wawancara 

berlangsung timbul pertanyaan yang tidak ada dalam instrumen 

wawancara.
115

 

Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Madrasah dan Guru 

Mata Pelajaran SKI dan peserta didik untuk mencari data baik yang 

berhubungan dengan administrasi Madrasah, pelaksanaan 

pembelajaran, keterkaitan teori dalam penelitian dan lain sebagainya 

dengan tujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, nilai, kegiatan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian, untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh kecerdasan bahasa guru mempengaruhi kecerdasan peserta 

didik pada mata pelajaran SKI.  
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Selain itu juga memverifikasi, mengubah, dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan. 

c. Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan  yang digunakan 

untuk mengukur  keterampilan  pengetahuan,  intelegensi,  

kemampuan  atau  bakat yang  dimiliki  oleh  individu  atau  

kelompok.
116

  

Dalam penelitian ini, tes yang digunakan adalah tes inteligensi 

untuk mengetahui tingkat kecerdasan bahasa yang berisi soal pilihan 

ganda yang diambil dari “Tes Potensi Akademik (TPA)”.
117

 Tes 

Potensi Akademik tersebut sedikit direvisi sesuai kebutuhan karena 

hanya mengambil tes verbalnya saja, terkait subjek penelitian 

6. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

dirumuskan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
118

  

Dengan kata lain, analisis data merupakan kegiatan yang berkaitan 

dengan pengorganisasian, pengklasifikasian, mensintesakannya, mencari 

pola-pola hubungan, menemukan apa yang dianggap penting dan apa yang 

telah dipelajari serta pengambilan keputusan yang akan disampaikan. 

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan baik bersamaan dengan 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
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pengumpulan data maupun sesudahnya, yakni mengumpulkan data harus 

diikuti dengan mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan 

data.
119

 

Berdasarkan definisi di atas, maka langkah-langkah analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Menelaah data yang berhasil dikumpulkan dari hasil dokumentasi, 

observasi, dan wawancara.  

b. Mengadakan reduksi data dengan cara mengambil data yang dapat 

diolah lebih lanjut.  

c. Menyusun data dalam satuan-satuan yang relevan,  

d. Melakukan kategorisasi sambil melakukan pengkodean (coding). 

e. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Uji keabsahan data dengan 

teknik triangulasi yaitu upaya mengecek kebenaran data dan 

membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada 

berbagai fase penelitian, waktu dan metode yang berlainan.
120

  

Pelaksanaan teknik triangulasi ini memanfaatkan peneliti, sumber, 

metode dan teori.
121

  

f. Menafsirkan data dan mengambil kesimpulan secara induktif dengan 

cara berpikir berdasarkan fakta-fakta khusus, kemudian diarahkan 

kepada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.
122
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7. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Instrumen 

penelitian ini terdiri atas lembar observasi hasil belajar siswa, lembar 

observasi guru dan pedoman penilaian peran kecerdasan dan pendekatan 

pada proses pembelajaran. 

B. Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Sekolah123 

SDIT Darul Fikri dan MIN III merupakan sekolah yang berada di 

Tanjungbalai, Asahan, Sumatera Utara. SDIT Darul Fikri berada di desa 

Gading, Kecamatan Datuk Bandar. Sementara MIN III berada salah satu 

Kecamatan Tanjungbalai Selatan yang terletak di Kota Tanjungbalai, 

Sumatera Utara.  

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota di provinsi Sumatera 

Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km² dan penduduk berjumlah 

154.445 jiwa. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di 

Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Medan lebih kurang 186 KM atau 

sekitar 5 jam perjalanan kendaraan. Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas 

dari hanya 199 ha (2 km²) menjadi 60,52 km², kota ini pernah menjadi kota 

terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 

orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km². 

Akhirnya Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ± 60 Km² dengan terbitnya 

                                                           
123
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1987, tentang 

perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.  

Pada Hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Tanjung 

Balai berjumlah 154.445 jiwa yang terdiri atas 77.933 jiwa dan 76.512 

jiwa perempuan. Penduduk Kecamatan terbanyak berada di Kecamatan 

Teluknibung dengan jumlah penduduk 35.802 jiwa sedangkan yang 

terendah berada di Kecamatan Tanjungbalai Utara Dengan jumlah 

penduduk 15.862 jiwa. Berikut adalah tabel penduduk Kota Tanjung Balai 

Per Kecamatan Tahun 2010 : 

    Tabel 1 

Nomor Kecamatan Penduduk/Jiwa 

1 Datuk Bandar 33.797 

2 Datuk Bandar Timur 26.942 

3 Tanjungbalai Selatan 19.330 

4 Tanjungbalai Utara 15.862 

5 Sei Tualang Raso 22.712 

6 Teluknibung 35.802 

 

Kota Tanjung Balai terletak di antara 2º58' Lintang Utara dan 

99º48' Bujur Timur. Posisi Kota Tanjung Balai berada di wilayah Pantai 

Timur Sumatera Utara pada ketinggian 0–3 m di atas permukaan laut dan 

kondisi wilayah relatif datar. Kota Tanjung Balai secara administratif 

terdiri dari 6 Kecamatan, 31 Kelurahan. Luas wilayah Kota Tanjung Balai 

6.052 Ha (60,52 km²) 

      

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Asahan
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Tabel 2 

No Kecamatan Kelurahan 

1 Datuk Bandar Sijambi-Pahang-Sirantau-Pantai Johor-Gading 

2 
Datuk Bandar 

Timur 

Pulau Simardan-Bunga Tanjung-Semula Jadi-Selat 

Lancang-Selat Tanjung Medan 

3 
Tanjungbalai 

Selatan 

TB Kota I-TB Kota II-Perwira-Karya-Pantai Burung-Indra 

Sakti 

4 
Tanjungbalai 

Utara 

TB Kota III-TB Kota IV-Sejahtera-Kuala Silo Bestari-

Matahalasan 

5 Sei Tualang Raso 
Muara Sentosa-Sumber Sari-Pasar Baru-Keramat Kubah-

Sei Raja 

6 Teluknibung 
Perjauangan-Pematang Pasir-Kapias Pulau Buaya-Beting 

Kuala Kapias-Sei Merbau 

 

Penjelasan mengenai profil wilayah ini dinilai penting karena 

peneliti melakukan penelitian terkait Kecerdasan Bahasa Guru dengan 

menggunakan pendekatan SETS di dua sekolah tersebut.  

Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 ha (2 km²) 

menjadi 60,52 km², kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara 

dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan 

penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km². Akhirnya Kota Tanjungbalai 

diperluas menjadi ± 60 Km² dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah 

Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.  

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
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2. Profil SDIT Darul Fikri 

SDIT Darul Fikri merupakan satu-satunya sekolah dasar Islam 

terpadu dan pertama di kota Tanjung Balai. Sekolah ini memiliki sebanyak 

244 siswa yang terbagi atas 126 siswa putra dan 118 siswa putri. 

Beralamat di Jl. Anwar Idris LK.IV kelurahan Gading, kecamatan Datuk 

Bandar, kode pos 21316 Tanjung Balai. NPSN 10212052, dengan status 

sekolah swasta, sekolah ini merupakan sekolah dengan konsep baru dan 

dengan fasilitas yang lebih memadai dibandingkan sekolah MI pada 

umumnya di Tanjung Balai. Email sditdf0836@yahoo.com, sementara SK 

Izin Operasional 421.2/3591/Dikbud-PD/2008 pada tanggal 

 delapan bulan agustus tahun 2008. 

Adapun Visi sekolah sebagai berikut: “Menjadi lembaga 

pendidikan sekolah dasar terbaik dalam mendidik siswanya agar berakhlak 

mulia, berpengetahuan, berkepribadian sholeh, cerdas, kreatif, dan 

mandiri” Dan adapun Misi Sekolah adalah: “Menyelenggarakan 

pendidikan dasar umum dan Islam yang mampu membentuk karakter, 

sikap, dan perilaku sesuai tuntunan anak dalam Islam serta memberikan 

bekalan pengetahuan dan keterampilan untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal.” 

Sistem pendidikan SDIT Darul Fikri Tanjung Balai adalah sistem 

pendidikan yang menggunakan perpaduan antara sistem pendidikan dari 

DEPAG dan DIKNAS dimana para siswa belajar seperti layaknya anak 

mailto:sditdf0836@yahoo.com
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sekolah dasar pada umumnya, akan tetapi lebih mengusung konsep 

pendidikan Islam layaknya sekolah Madrasah Ibtidaiyah.  

Gambar 1 Letak Sekolah
124

 

 

3. Profil MIN III Tanjungbalai 

 MIN III Tanjung Balai merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri di kota Tanjungbalai. Terletak di Jl. M.Abbas Ujung, kelurahan 

Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan, kode pos 21316 email 

Tanjungbalaimin3@yahoo.co.id, kota Tanjung Balai. 

Sekolah ini memiliki sebanyak 244 siswa yang terbagi atas 126 

siswa putra dan 118 siswa putri. Adapun Visi sekolah sebagai berikut: 

“Menjadi lembaga pendidikan sekolah dasar terbaik dalam mendidik 

siswanya agar berakhlak mulia, berpengetahuan, berkepribadian sholeh, 

cerdas, kreatif, dan mandiri” 

                                                           
124
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Dan adapun Misi Sekolah adalah: “Menyelenggarakan pendidikan 

dasar umum dan Islam yang mampu membentuk karakter, sikap, dan 

perilaku sesuai tuntunan anak dalam Islam serta memberikan bekalan 

pengetahuan dan keterampilan untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal.” 

Sementara Tujuan sekolah adalah: 

a. Terlaksananya proses pembelajaran PAKEM 

b. 100 % siswa MIN III Tanjungbalai tuntas belajar 

c. 100 % warga MIN III disiplin 

d. Rata –rata UAMBN dan UN meningkat 0,25 pertahun setiap mata 

pelajaran 

e. 100%  siswa MIN III lulus UN 

f. Memperoleh prestasi dan kejuaraan pada pertandingan akademik dan 

non-akademik tingkat Kota Tanjungbalai. 

g. Mampu baca tulis al-Qur‟an 

h. MIN III Tanjungbalai memiliki tim lomba olimpiade sain dan cerdas 

cermat 

Adapun Indikator sekolah yaitu: 

a. Unggul dalam penerapan akhlak mulia 

b. Unggul dalam pelaksanan disiplin 

c. Unggul dalam nilai semester 

d. Unggul dalam peroelahan nilai UMBN,US dan UN. 

e. Unggul dalam olahraga dan seni 
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f. Dapat  melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi 

Berikut merupakan gambar letak keberadaan sekolah MIN III 

Tanjung Balai. 

     Gambar 2 Letak Sekolah 
125

 

 

 

4. Karakter Pemilihan Guru 

Masing-masing sekolah memiliki kriteria dalam pemilihan guru, 

untuk SDIT Darul Fikri pemilihan guru sekolah pada awal berdirinya tidak 

melihat kriteria atau kualifikasi pendidikan guru yang akan mengampu 

mata pelajaran yang akan diajarkan, asalkan pribadi guru itu shalih, baik, 

sabar dan bisa mengajar maka akan diterima mengajar. Untuk tahun ajaran 

selanjutnya, setelah sekolah berkembang, maka kualifikasi diberlakukan 

hanya guru yang sudah mengajar sejak berdirinya sekolah tetap 

mengajar.
126
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Hal ini menjadi menarik perhatian karena kualifikasi akan 

memberikan kontribusi kompetensi dalam mengajar. Walaupun pada 

kenyataannya banyak yang memiliki kualifikasi dalam mengajar pun 

belum tentu mengajar lebih baik atau sesuai harapan.  

Sementara pemilihan guru pada MIN III memiliki harus memiliki 

kualifikasi jenjang karir, walaupun terdapat guru yang mengajar tidak 

sesuai bidangnya dalam mengampu kelas, minimal guru tersebut memiliki 

kualifikasi yang serumpun dengan jenjang karir dari guru yang seharusnya 

mengajar pada bidang tersebut.
127

  

Dari hasil wawancara, peneliti melihat bahwa masing-masing guru 

tidak memiliki kualifikasi jenjang pendidikan terkait bidang studi yang di 

ampu. Ini memberikan catatan penting tentang berpengaruh tidaknya 

kualifikasi jenjang pendidikan dengan kecerdasan bahasa yang dimiliki 

guru-guru tersebut dalam proses belajar mengajar.  
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BAB IV 

A. Peran Kecerdasan Bahasa Guru (Verbal Linguistic) Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta didik Melalui Pendekatan SETS Pada 

Mata Pelajaran SKI Di Kelas IV SDIT Darul Fikri dan MIN III 

Tanjungbalai 

Berdasarkan hasil dan observasi yang telah peneliti lakukan bersama 

kolaborator penelitian yaitu dua guru bidang studi SKI kelas IV SDIT serta 

MIN III Tanjung Balai maka penelitian terhadap kecerdasan bahasa guru 

terhadap hasil belajar peserta didik melalui pendekatan SETS, maka hasil 

penelitian sebagai berikut:     

1. Tahap Perencanaan 

a. Pengembangan Silabus 

Pengembangan Silabus menjabarkan Standart Kompetensi (SK), 

sekarang diganti menjadi Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 

(KD) yang akan dicapai, namun dalam silabus dan  masih 

menggunakan KTSP. Hal yang dikembangkan dalam silabus terlampir 

pada lampiran.  

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses belajar mengajar 

menyiapkan materi, strategi, metode, model atau pendekatan, tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai, teknik penilaian dan evaluasi atau 

tindak lanjut. Diuraikan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan RPP. 
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c. Mempersiapkan Bahan Ajar 

Adapun perangkat tambahan yang digunakan dalam RPP adalah buku 

Ajar, rangkuman materi.  

d. Menyiapkan media dan Alat Peraga 

Media atau alat peraga dalam pembelajaran bisa berupa proyektor, 

gambar, DVD, TV, alat peraga dan lain sebagainya. Tapi di dalam 

penelitian ini, kedua sekolah tidak menggunakan media-media tersebut 

di atas kecuali di sekolah MIN III menggunakan media gambar yang 

memperlihatkan ilustrasi dari keadaan sejarah yangsedang dipelajari. 

Sementara di SDIT Darul Fikri hanya menggunakan microphone atau 

TOA sebagai alat pendukung agar peserta didik yang banyak dapat 

mendengar suara guru yang sedang mengajar. 

e. Instrumen Penilaian 

Instrumen hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

1) Instrumen Penilaian Hasil Belajar (Tabel 3) 

Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Skor Maksimal 

2) Instrumen Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru (Tabel 4) 

3) Instrumen Penilaian Pendekatan Belajar (Tabel 5) 

4) Tolak ukur pada penilaian instrumen dinilai dengan rentang 

penilaian yang diklasifikasikan kedalam empat kategori yaitu: 

(1) Baik Sekali, (2) Baik, (3) Cukup, (4) Kurang, (5) Gagal. 
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Tolak ukur Penilaian128 atau cara mengklasifikasi skor dilakukan 

dengan keterangan seperti (tabel 6) di bawah ini: 

No. Rentang Nilai Keterangan 

1 80%-100% Baik Sekali 

2 75%-84% Baik 

3 60%-74% Cukup 

4 40%-59% Kurang 

5 0%-39% Gagal 

 

2. Pelaksanaan 

Adapun tahap pelaksanaan dalam penelitian relevansi kecerdasan 

bahasa guru terhadap hasil belajar peserta didik melalui pendekatan SETS 

mengikuti secara alami proses pembelajaran dengan desain atau rancangan 

yang masing-masing guru bidang studi buat. Namun untuk melihat 

relevansi proses belajar terhadap kecerdasan guru melalui pendekatan 

SETS, kegiatan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan 

mengadaptasikan/mengaplikasikan point-point tahapan seperti yang 

dijelaskan dibawah ini. Untuk itu, walaupun dalam RPP yang dibuat guru 

tidak dicantumkan, akan tetapi seacara garis besar tahapan-tahapan 

tersebut dilakukan sebagai berikut: 

 

 

                                                           
128
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Tahap Pembelajaran 

1) Kelompok dengan guru yang memiliki kecerdasan bahasa 

melakukan pembelajaran mata pelajaran SKI dengan tidak 

menggunakan pendekatan SETS. Kegiatan pembelajaran SKI di 

kelas IV MIN III, dilaksanakan satu kali dalam seminggu yaitu 

setiap hari Kamis. Pada kegiatan kali ini pembelajaran tidak 

menggunakan pendekatan SETS dalam pengembangan RPP dan 

proses belajar. Mengenai proses kegiatan pembelajaran SKI di 

kelas ini, adalah sebagai berikut: 

Kegiatan Pembelajaran: 

Pertemuan ke - 1 

(a) Pendahuluan (10 menit)  

 Guru memberikan salam, sapaan dan memulai pelajaran 

dengan mengucapkan basmallah, kemudian berdoa sebelum 

memulai pelajaran. Peserta didik diinstruksikan untuk 

membuka buku SKI, selanjutnya membuka bab yang akan 

dipelajari.  

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan 

contoh materi yaitu materi tentang Isra‟ Mi‟raj dimana 

standar kompetensinya “Memahami Isra’ Mi’raj Nabi 

Muhammad SAW” dan tujuan atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai.  



92 
 

 

 

 Guru memotivasi peserta didik dengan cara mengajak peserta 

didik bernyanyi agar mereka dapat berpartisipasi aktif, akan 

tetapi peserta didik tidak seluruhnya mengikuti nyanyian 

guru. 

(b) Kegiatan inti (50 menit) 

Eksplorasi 

 Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, 

seperti bertanya apa ada diantara murid-murid yang sudah 

pernah ikut kegiatan isra‟ mi‟raj di lingkungannya.  

 Kemudian guru bertanya tentang pernahkah melihat mobil 

balap, apakah ada kendaraan yang lebih kencang dari mobil 

balap.  

 Setelah melihat peserta didik cukup tertarik dengan 

pertanyaan yang diajukan kemudian guru menerangkan 

tentang ilustrasi kejadian dalam materi pelajaran.  

 Dengan bimbingan guru, peserta didik sambil mendengarkan 

sambil melihat buku paket. Kemudian peserta didik membuat 

catatan hasil pembahasan dan penjelasan materi. kemudian 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menanyakan terkait materi pelajaran. Jika peserta didik 

belum ada yang bertanya, maka guru melanjutkan penjelasan. 
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Elaborasi  

 Peserta didik membaca tentang pengertian isra‟ mi‟raj yang 

terdapat di buku pegangan peserta didik kemudian guru 

menugaskan seorang peserta didik untuk mengemukakan 

pendapat tentang materi. 

 Guru mengajak peserta didik untuk menceritakan ulang isi 

penjelasan materi di depan kelas.  

 Guru kembali menjelaskan materi yang dikira perlu. Sekali 

lagi guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya materi yang belum jelas.  

 Guru menginstruksikan peserta didik untuk melakukan 

eksperimen yang berkaitan dengan materi bersama-sama.  

 Kemudian Guru dan peserta didik secara bersama membahas 

soal yang telah dipersiapkan oleh guru. 

Konfirmasi 

 Guru memberikan hadiah berupa reward (pujian) kepada 

kelompok peserta didik atau perseorangan yang menang 

dalam diskusi kecil. Kemudian guru bertanya, pada saat 

proses pembelajaran dengan guru apa yang telah mereka 

lakukan dan apa yang mereka dapatkan.  

 Kegiatan ini guna menggali sejauh mana pengalaman belajar 

yang telah dilakukan.  
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 Selanjutnya guru memfasilitasi peserta didik untuk 

memecahkan  berbagai masalah yang belum selesai pada saat 

diskusi dan memberi informasi agar peserta didik 

bereksplorasi lebih jauh tentang materi dan memotivasi 

peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

(c) Kegiatan akhir / penutup (10 menit) 

 Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan hasil 

pembelajaran. 

 Kemudian guru menilai/merefleksi kegiatan pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan kemudian memberi umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran.  

 Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk mengerjakan 

soal-soal latihan yang telah disediakan serta 

menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan belajar 

tentang memahami materi lebih lanjut.  

 Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan 

membaca hamdalah, dan mengucapkan salam kepada peserta 

didik sebelum keluar kelas dan peserta didik menjawab 

salam.  

(d) Sumber Belajar  

 Buku Paket SKI Kelas 4 MI 

 Sumber lain yang relevan 
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2) Kelompok dengan guru yang memiliki kecerdasan bahasa 

melakukan pembelajaran mata pelajaran SKI dengan menggunakan 

pendekatan SETS. 

Kegiatan Pembelajaran: 

Pertemuan ke - 1 

(a) Pendahuluan (10 menit) 

 Guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan 

berdoa. Menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian peserta 

didik dan memulai pelajaran dengan mengucapkan 

basmallah, kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran.  

 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 

mengaitkan dengan materi pelajaran.  

 Peserta didik diberi pertanyaan, pernahkah melihat sepeda 

motor dan mobil balap? Selanjutnya guru menginstruksikan 

peserta didik untuk bersiap-siap dan memberi arahan karena 

mereka akan keluar kelas.  

 Guru mengajak peserta didik keluar kelas bahkan keluar 

sekolah kemudian menyuruh peserta didik mengamati 

kendaraan yang lalu lalang di luar sekolah mereka. 
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 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan, 

yaitu dengan materi tentang Pengertian “Isra’ Mi’raj” untuk 

MI, “Kisah Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS” untuk SDIT dan 

tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai.  

(b) Kegiatan inti (50 menit) 

Eksplorasi 

 Guru memberikan pertanyaan terhadap pengamatan yang 

telah dialami peserta didik saat berada diluar sekolah, dan 

pertanyaan tentang kecepatan dari masing-masing kendaraan 

yang telah di amati. 

 Peserta didik kemudian diberi informasi tentang kecepatan 

masing-masing kendaraan beserta manfaatnya dalam sosial 

kehidupan masyarakat.  

 Kemudian setelah berada di dalam kelas, guru menjelaskan 

materi tentang pengertian Isra’ dan Mi’raj, Tujuan, Kejadian 

Penting, Proses turunnya. 

 Materi tentang pengertian Isra‟ dan Mi‟raj dan bagaimana 

prosesnya, dijelaskan dengan ilustrasi kendaraan yang 

diamati siswa beberapa saat yang lalu. 

 Kemudian siswa dipertunjukkan dengan percobaan 

sederhana, yaitu dengan percobaan cairan berupa cairan saos, 

sirup, kecap, minyak dan air. 
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 Masing-masing cairan tersebut kecuali air, dialirkan kedalam 

pipa kecil yang telah dibelah dan dijadikan sirkuit atau arena 

balap dari ketiga cairan tersebut dimana pipa diletakkan 

dengan kemiringan tertentu agar cairan bisa mengalir ke 

ujung pipa. Peserta didik kemudian memperhatikan dan 

memberi komentar terkait percobaan sederhana tersebut.  

 Kemudian guru bertanya tentang cairan mana yang terlebih 

dahulu sampai ke ujung pipa. 

 Setelah peserta didik menjawab pertanyaan guru, kemudian 

guru meletakkan pipa yang baru di samping pipa-pipa yang 

lain kemudian mengalirkan air ke pipa tersebut, dan bertanya 

pada peserta didik tentang hasil akhirnya.  

 Guru menjelaskan kepada peserta didik, bahwa kita melihat 

cairan yang lebih kencang dari yang lain, ternyata masih ada 

cairan yang lebih kencang alirannya dibanding cairan 

sebelumnya. Pemberian affirmasi tersebut digunakan untuk 

menjelaskan kepada peserta didik tentang proses isra‟ mi‟raj. 

Bahwa kendaraan yang dinaiki oleh Rasul SAW tidak bisa 

diduga oleh manusia, sama halnya seperti yang peserta didik 

alami, bahwa peserta didik tidak menduga akan 

menggunakan air untuk rekonstruksi informasi yang 

diperoleh oleh peserta didik pada saat percobaan sains 

sederhana. 
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 Selanjutnya guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan 

materi isra‟ mi‟raj secara singkat dan tepat. Dari pengertian, 

tujuan, peristiwa penting yang ada di dalamnya, dan proses 

turunnya.  

 Disela penjabaran materi, guru menekankan peserta didik 

agar berkonsentrasi menyimak.  

Elaborasi  

 Setelah selesai menjelaskan materi pelajaran, guru memberi 

affirmasi tentang kehidupan masyarakat yang sebelumnya 

telah diamati diawal pembelajaran. Dimana orang-orang yang 

beraktifitas banyak diluar terkadang lupa untuk menjaga 

sholat mereka padahal sholat yang diperintahkan sudah 

banyak dikurangi jumlah rakaatnya. Padahal mereka 

mempunyai teknologi canggih berupa handphone yang 

seharusnya jadi benda yang mengingatkan mereka terhadap 

waktu-waktu sholat jika mereka tidak mendengar suara 

adzan. 

Konfirmasi 

 Selanjutnya guru merefleksi  dengan pertanyaan atau 

tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilakukan, 

kemudian guru memberikan reinforcement.  

 Guru menyuruh peserta didik bertanya apa ada yang belum 

dipahami dan memberi point-point penting atau kesimpulan 
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materi pelajaran agar mudah dicerna kembali oleh mereka. 

Peserta didik menyalin atau menulis point-point yang 

dipaparkan. 

(c) Kegiatan akhir / penutup (10 menit) 

 Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan hasil 

pembelajaran. Kemudian guru menilai/merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan memberi umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  

 Guru memberikan penilaian lisan terhadap peserta didik. 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran.  

 Guru memberikan hadiah berupa reward (pujian) kepada 

perseorangan yang menjawab dengan baik pertanyaan-

pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Selanjutnya guru 

meminta peserta didik untuk mengerjakan soal-soal latihan 

yang telah disediakan serta menginformasikan bahwa 

pertemuan berikutnya akan belajar tentang memahami materi 

lebih lanjut. 

 Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan 

membaca hamdallah, dan mengucapkan salam kepada peserta 

didik sebelum keluar kelas dan peserta didik menjawab 

salam. 
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(d) Sumber Belajar  

 Buku Paket SKI Kelas 3 MI 

 Sumber lain yang relevan 

3. Evaluasi 

Bentuk evaluasi pada penelitian berbentuk tes dan nontes. Non tes 

dilakukan pada saat proses pembelajaran, sementara tes, berupa 

pertanyaan uraian atau pilihan ganda.  

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Observasi 

Pada proses ini, peneliti melakukan field study yaitu melakukan 

kajian lapangan guna mencari data dan informasi terkait kecerdasan 

bahasa yang dimiliki oleh guru dan bagaimana proses belajar SKI 

berlangsung. 

a. Hasil Observasi Sekolah   

Dari hasil observasi pada Senin tanggal, 07 Maret sampai 20 

Mei 2015, diperoleh data sebagai berikut: 

1) Gambaran Umum SDIT Darul Fikri
129

 

 Pembelajaran dilakukan masih konvensional karena 

keterbatasan media dan waktu 

 Anak-anak kelas IV hanya berjumlah satu kelas dengan jumlah 

anak 30 murid.  

                                                           
129

 Hasil observasi pertanggal 07 Maret setelah proses pembelajaran di mulai.  
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 Pada saat proses belajar mengajar berlangsung, terdapat dua 

guru yang berada di kelas. Satu guru bidang studi dan yang 

satu guru pendamping.  

 Guru pendamping berfungsi sebagai pengendali situasi kelas 

ketika kelas mulai tidak fokus memperhatikan pembelajaran. 

 Pada saat proses pembelajaran, guru minim strategi dan tidak 

efesien dalam pembelajaran. Dikarenakan peserta didik yang 

terlalu aktif terhadap kegiatan mereka sendiri, sehingga peserta 

didik tidak fokus terhadap pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Oleh sebab itu, waktu yang guru bidang studi 

butuhkan, sedikit menghabiskan waktu dalam membantu guru 

pendamping mengatur kelas agar lebih kondusif. 

2) Gambaran Umum MIN III Tanjungbalai
130

 

 Pembelajaran yang dilakukan juga masih konvensional. Masih 

menggunakan metode Ceramah sebagai metode dominan dalam 

proses pembelajaran. 

 Anak-anak kelas IV mempunyai karakter yang hampir sama 

pada saat belajar. 

 Pada madrasah ini, tidak ada guru pendamping. Guru bidang 

studi satu-satunya yang mengampu mata pelajaran dan keadaan 

kelas. 

                                                           
130

 Hasil observasi pertanggal 19 Maret 2015 
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 Guru yang mengampu mata pelajaran SKI bukan merupakan 

guru dengan basic Pendidikan PAI. Akan tetapi masih 

merupakan guru agama. 

 Pada saat proses pembelajaran guru memang minim strategi, 

akan tetapi cukup menguasai kelas karena ditunjang oleh suara 

yang lantang, keras dan intonasi yang kuat. Sehingga perhatian 

peserta didik cukup terarah pada guru/pembelajaran.  

 Di sekolah MI III Tanjungbalai, masih kekurangan ruang kelas. 

Hal ini terlihat dari peserta didik yang kelasnya masih berbagi 

dengan kantor guru.  

b. Hasil Observasi Proses di SDIT Darul Fikri  

1) Rabu 1 April 2015 

Hasil observasi proses kegiatan pembelajaran SKI di kelas 

IV sekolah SDIT Darul Fikri pada guru yang cukup/kurang 

memiliki kecakapan dalam kecerdasan bahasa (verbal linguistic) 

dengan tidak menggunakan pendekatan SETS. Digambarkan 

dengan hasil sebagai berikut: 

Peserta Didik yang Hadir : 41 Siswa  

Guru Bidang Studi :  Selamat Abadi 

Guru Pendamping  :  Nurjannah Sinaga, S.Pd 

Materi Pelajaran  :   Kisah Nabi Ibrahim AS 
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1.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Secara keseluruhan, hasil pembelajaran yang diperoleh pada 

pertemuan pertama dapat dikatakan: Cukup. Hal ini bisa 

dilihat dalam tabel 3.1 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah (Siswa/Keseluruhan) 

C1 = 60.9 %   C2 = 65.8 %   C3 = 73.1 % 

C4 = 56.0 %   C5 = 63.4 %    C6 = 60.9 % 

Nilai Akhir (NA) = 63.3 %    

Dengan deskripsi = Cukup 

1.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa hasil kecerdasan bahasa 

guru pada proses pembelajaran menunjukkan kategori cukup. 

Adapun hasil lainnya adalah walaupun guru bidang studi SKI 

dinilai memiliki kecerdasan bahasa yang cukup ( ≤ guru MIN 

III) pada skor nilai TPA, akan tetapi pada saat proses 

pembelajaran, guru bidang studi tidak menjelaskan dengan 

affirmasi dan reinforcement yang cukup pada saat penjelasan 

materi. 

1.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar. 

Pada pertemuan kali ini tidak menggunakan pendekatan SETS. 

Untuk itu, hasil dari instrumen tidak tersedia. Kelompok 
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belajar ini menggunakan pendekatan dengan cara selang-seling 

untuk melihat perbedaan hasil yang lebih natural.   

1.4 Hasil Proses Pembelajaran 

Hasil yang diperoleh pada proses pembelajaran digambarkan 

pada keterangan sebagai berikut: 

 Guru cukup bisa mengilustrasikan pembelajaran tanpa 

menggunakan pendekatan. 

 Guru belum bisa mengkondisikan kelas dengan baik 

 Guru pendamping tidak terlalu optimal dalam membantu 

pengkondisian kelas 

 Guru tidak menggunakan affirmasi dan reinforcement 

yang cukup pada kegiatan inti dan kegiatan penutup saat 

proses pembelajaran. 

2) Rabu 08 April 2015 

Hasil observasi proses kegiatan pembelajaran SKI di kelas 

IV (A dan B) sekolah SDIT Darul Fikri pada guru yang 

cukup/kurang memiliki kecakapan dalam kecerdasan bahasa 

(verbal linguistic) dengan menggunakan pendekatan SETS. 

Digambarkan dengan hasil sebagai berikut: 

Peserta Didik yang Hadir  : 41 Siswa (21 kelas III A + 20 kelas III 

B). 

Guru Bidang Studi  : Selamat Abadi 

Guru Pendamping  : Nurjannah Sinaga, S.Pd 
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 Materi Pelajaran   : Ujian Nabi Ibrahim AS 

2.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Secara keseluruhan, hasil pembelajaran yang diperoleh pada 

pertemuan kedua juga diperoleh dengan kategori: Cukup 

(Tabel 3.2) 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah Siswa 

C1 = 63.4 %    C2 = 70.7 %    C3 = 73.1 % 

C4 = 58.5 %   C5 = 60.9 %   C6 = 60.9 % 

Nilai Akhir (NA) = 64.5 % Dengan deskripsi = Cukup 

2.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Hasil terhadap kecerdasan bahasa guru pada proses 

pembelajaran juga menunjukkan kategori cukup (Tabel 4.2). 

Adapun hasil lainnya adalah guru bidang studi SKI yang 

dinilai memiliki kecerdasan bahasa yang cukup pada skor nilai 

Kecerdasan Bahasa, kurang memiliki keterampilan sains akan 

tetapi dapat menjelaskan keterkaitan teknologi informasi, 

lingkungan dan isu masyarakat dengan sejarah kebudayaan 

Islam. Adapun nilai skor yang diperoleh adalah 60,9 % dengan 

kategori cukup. 

2.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar. 

Pada pertemuan ini proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan SETS. Hasil pada proses pembelajaran dan 
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relevansi penggunaan pendekatan dapat dilihat pada tabel 5.1  

dengan kategori cukup dengan presentase sebanyak 73.3 %. 

Pendekatan pada proses sangat menyita tenaga guru bidang 

studi dan guru pendamping karena jumlah peserta didik yang 

banyak. Pada kali ini peneliti ikut membantu mengkondisikan 

kelas. Berdasarkan tabel 5.1 diketahui hasil skor yang 

diperoleh adalah 11 dari 15 skor maksimal.  

2.4 Hasil proses Pembelajaran. 

 Guru cukup bisa mengaplikasikan pendekatan SETS pada 

proses pembelajaran.  

 Peserta didik memiliki antusiasme yang lebih signifikan 

daripada pembelajaran sebelumnya.  

 Guru belum bisa mengkondisikan kelas dengan baik sama 

seperti pertemuan sebelumnya 

 Guru pendamping sudah berpasrtisipasi aktif dalam 

pembelajaran guna membantu pengkondisian kelas dan 

membantu dalam kelancaran proses belajar seperti ikut 

mengarahkan dan menjelaskan kembali jika pertanyaan 

siswa terlalu banyak. 

 Guru juga tidak menggunakan affirmasi dan reinforcement 

yang cukup pada kegiatan penutup disebabkan oleh waktu 

yang tersita banyak pada saat kegiatan inti. 
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3) Rabu 22 April 2015 

Hasil observasi kegiatan pembelajaran SKI di kelas IV (A 

dan B) sekolah SDIT Darul Fikri pada guru yang cukup/kurang 

memiliki kecakapan dalam kecerdasan bahasa (verbal linguistic) 

dengan tidak menggunakan pendekatan SETS. Diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Peserta Didik yang Hadir  : 38 Siswa (Siswa sakit 2 orang, izin 1 

orang). 

Guru Bidang Studi : Selamat Abadi 

Guru Pendamping  : Nurjannah Sinaga, S.Pd 

Materi Pelajaran  : Nabi Ismail AS dan ayahnya  Nabi 

Ibrahim AS 

3.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Secara keseluruhan, hasil pembelajaran yang diperoleh pada 

pertemuan ketiga ini dapat dikatakan: Baik, sesuai dengan 

tabel yang terlampir pada tabel 3.3 dan digambarkan pada 

perolehan skor di bawah ini. 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah Siswa 

C1 = 76.3 %   C2 = 76.3 %   C3 = 81.5 % 

C4 = 68.4 %   C5 = 78.9 %   C6 = 71.0 % 

Nilai Akhir (NA) = 75.4 %    

Dengan deskripsi = Baik 
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3.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui hasil kecerdasan bahasa guru 

pada proses pembelajaran diperoleh hasil dengan kategori 

Baik. Hasil skor yang diperoleh adalah 79 dengan nilai 

presentase 75,2%. Perkembangan yang terjadi pada proses 

pembelajaran kali ini relevan dengan perkembangan hasil 

belajar peserta didik. 

3.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses pembelajaran 

mengaplikasikan pendekatan dengan cara selang seling untuk 

mendapatkan natural setting class dikarenakan sekolah sedang 

mengalami pembugaran sehingga kelas yang digabung jadi 

satu. Pada pertemuan ketiga pendekatan SETS tidak digunakan 

seperti pada pertemuan pertama. Maka hasil relevansi 

pendekatan dalam bentuk instrumen yang telah dirancang juga 

tidak tersedia.  

3.4 Hasil Proses pembelajaran  

Hasil pada proses pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

 Dalam pembelajaran pada pertemuan ketiga ini, guru bisa 

menjelaskan dengan struktur bahasa yang baik tanpa 

menggunakan pendekatan SETS. 
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 Guru sudah mulai bisa mengkondisikan kelas dengan baik, 

hal ini terlihat dari tingkat keaktifan siswa dan suara yang 

dihasilkan pada saat pembelajaran berlangsung berkurang. 

 Dalam melakukan proses pembelajaran pengurangan 

ketidakefektifan proses belajar disebabkan oleh 

penambahan microphone dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Microphone/TOA cukup membantu dalam 

menyampaikan materi. 

 Pada proses pembelajaran sudah diberlakukan reward dan 

punisment berupa pemberian bintang (semacam stiker 

yang ditempel dalam daftar nama peserta didik terbuat dari 

kertas karton dan dipajang di dinding kelas). 

 Guru pendamping sudah terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Bahkan 

melakukan tindakan preventif jika situasi tidak terkendali. 

Seperti menambah bintang (reward) pada anak yang 

kooperatif dalam proses belajar dan mengambil bintang 

(punishment) yang menempel pada nama salah satu anak 

jika anak yang bersangkutan membuat keributan atau tidak 

kooperatif ketika proses pembelajaran berlangsung. 

 Guru sudah melakukan refreshing dan motivating namun 

tetap minim affirmasi dan reinforcement pada kegiatan 

penutup dalam pembelajaran. 
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4) Rabu 29 April 2015 

Proses kegiatan pembelajaran SKI di kelas III (A dan B) 

sekolah SDIT Darul Fikri pada guru yang cukup/kurang memiliki 

kecakapan dalam kecerdasan bahasa (verbal linguistic) dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan SETS. Diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Peserta Didik yang Hadir : 40 Siswa (siswa dengan keterangan 

sakit 1 orang). 

Guru Bidang Studi :  Selamat Abadi 

Guru Pendamping  :   Nurjannah Sinaga, S.Pd 

Materi Pelajaran  :  Nabi Ismail AS memugar Ka‟bah 

bersama Nabi Ibrahim AS 

4.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Secara keseluruhan, hasil pembelajaran yang diperoleh pada 

tabel 3.4 pertemuan keempat menunjukkan kategori: Baik 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah Siswa 

C1 = 75 %   C2 = 75 %   C3 = 82.5 % 

C4 = 70 %   C5 = 75 %    C6 = 75 % 

Nilai Akhir (NA) = 75.4 % 

Dengan deskripsi = Baik 
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4.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa hasil terhadap 

kecerdasan bahasa guru pada proses pembelajaran juga 

menunjukkan kategori Baik. Nilai presentase tidak meningkat 

akan tetapi point-point penilaian mengalami fluktuasi, hal ini 

dapat dilihat dari hasil skor yang diperoleh sama yaitu 79 

dengan nilai presentase 75,2 %. Adapun hasil lainnya adalah 

peserta didik terlihat sangat menikmati pembelajaran karena 

dalam kegiatan menggunakan pendekatan SETS dimana 

pendekatan tersebut melibatkan peserta didik secara aktif. 

4.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar 

Pada pertemuan keempat pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan SETS. Hasil dari instrumen 

penilaian dapat dilihat pada tabel 5.2 diperoleh data dengan 

kategori Baik. Nilai skor yang diperoleh sebanyak 12 point . 

4.4 Hasil Proses Pembelajaran 

Hasil yang diperoleh pada proses pembelajaran dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

 Guru cukup bisa mengaplikasikan pendekatan SETS dalam 

proses pembelajaran.  

 Guru menggunakan istilah-istilah sains dalam 

pembelajaran. 
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 Guru memperkenalkan istilah baru dan kemudian 

menjelaskan kepada peserta didik kemudian peserta didik 

mengikuti apa yang diucapkan oleh guru.  

 Guru mempraktikkan percobaan sains sederhana kepada 

peserta didik 

 Para peserta didik terlihat aktif dan antusias pada 

pembelajaran 

 Guru dapat mengilustrasikan pembelajaran SKI melalui 

pendekatan SETS 

 Guru pendamping terlibat aktif pada proses pembelajaran.  

 Guru melakukan kegiatan penutup sekedar saja karena 

waktu telah habis. 

 Guru memberi tugas rumah untuk evaluasi belajar pada 

hari tersebut.  

c. Hasil Observasi Proses di MIN III Tanjung Balai 

1) Kamis 02 April 2015 di kelas IV A 

Hasil observasi proses kegiatan pembelajaran SKI di kelas 

IV A Madrasah Ibtidaiyah Negeri III Tanjung Balai, pada guru 

yang memiliki kecakapan dalam kecerdasan bahasa (verbal 

linguistic, sesuai skor TPA yang diperoleh lebih dari guru SKI 

yang berada di sekolah Islam Terpadu Darul Fikri) dengan tidak 

menggunakan pendekatan SETS. Digambarkan dengan hasil 

sebagai berikut: 



113 
 

 

 

Peserta Didik yang Hadir  : 28 Siswa (Jumlah Keseluruhan) 

Guru Bidang studi : Desiswati, S.Ag   

Materi Pelajaran  : Pengertian Isra‟ Mi‟raj dan Tujuan 

Rasulullah SAW di-Isra‟ Mi‟rajkan 

3.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Secara keseluruhan, hasil pembelajaran yang diperoleh pada 

tabel 3.5 pertemuan pertama dapat dikatakan: Cukup 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah Siswa 

C1 = 71,4 %   C2 = 71,4 %   C3 = 71.4 % 

C4 = 67,8 %   C5 = 71,4 %    C6 = 67,8 % 

Nilai Akhir (NA) = 70.2 % 

Dengan deskripsi = Cukup 

3.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa hasil terhadap 

kecerdasan bahasa guru pada proses pembelajaran 

menunjukkan kategori cukup, dengan presentase sebanyak 

64,7%. Pembelajaran dipertemuan pertama ini, guru bisa 

mengendalikan situasi kelas. Hal ini bisa dilihat dari instrumen 

penilaian kecerdasan bahasa guru dengan hasil skor 68. 

3.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar. 

Pada kelas IV A proses pembelajaran tidak menggunakan 

pendekatan SETS. Sehingga hasil dalam bentuk instrumen data 
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tidak tersedia sama seperti pada sekolah Islam Terpadu Darul 

Fikri. Adapun tinjauan lain dalam penelitian, menunjukkan 

pembelajaran telah dilakukan berlangsung sesuai RPP yang 

dibuat oleh guru bidang studi yang bersangkutan, dan dalam 

prosesnya, peserta didik dinilai cukup interaktif. 

3.4 Hasil Proses Pembelajaran 

Hasil yang diperoleh pada proses pembelajaran digambarkan 

pada keterangan sebagai berikut: 

 Guru cukup bisa mengilustrasikan pembelajaran tanpa 

menggunakan pendekatan. 

 Guru cukup bisa mengkondisikan kelas dengan baik 

 Walaupun guru menggunakan affirmasi dan reinforcement 

yang minim akan tetapi kegiatan penutup cukup membuat 

siswa fokus dalam proses pembelajaran. 

2) Kamis 09 April 2015 di kelas IV A 

Hasil observasi proses kegiatan pembelajaran SKI di kelas 

IV A Madrasah Ibtidaiyah Negeri III Tanjung Balai pada 

pertemuan kedua ini, guru yang memiliki kecakapan dalam 

kecerdasan bahasa (verbal linguistic) dengan tidak menggunakan 

pendekatan SETS. Diperoleh hasil data sebagai berikut: 

Peserta Didik yang Hadir  : 28 Siswa  

Guru Bidang Studi : Desiswati, S.Ag. 
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Materi Pelajaran  : Kejadian Penting saat Isra‟ dan Mi‟raj 

serta Proses turunnya perintah sholat 

lima waktu 

2.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada tabel 3.6 hasil pembelajaran yang diperoleh pada 

pertemuan pertama dapat dikatakan: Baik 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah Siswa 

C1 = 85,7 %   C2 = 82,1 %   C3 = 71,4 % 

C4 = 67,8 %   C5 = 75 %    C6 = 71,4 % 

Nilai Akhir (NA) = 75.5 % 

Dengan deskripsi = Baik 

2.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil terhadap 

kecerdasan bahasa guru pada proses pembelajaran 

menunjukkan kategori baik, dengan presentase sebanyak 

74,2%. Cukup meningkat dibanding pembelajaran 

sebelumnya. Pembelajaran di pertemuan kedua ini, proses 

pembelajaran secara garis besar dilakukan sesuai RPP. 

2.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar. 

Pada kelas IV A instrumen penilaian pendekatan tidak 

disediakan dikarenakan sebagai pembanding pada kelas IV B 

yang menggunakan pendekatan SETS. Oleh karena itu,  hasil 
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instrumen penilaian tidak tersedia untuk kategori ini. Pada 

pertemuan kedua ini, peningkatan pembelajaran meningkat. 

Hal tersebut dapat dilihat pada instrumen hasil penilaian hasil 

belajar siswa. 

2.4 Hasil Proses Pembelajaran 

Hasil yang diperoleh pada proses pembelajaran digambarkan 

pada keterangan sebagai berikut: 

 Guru bisa mengilustrasikan pembelajaran dengan baik 

tanpa menggunakan pendekatan. 

 Guru bisa mengkondisikan kelas dengan baik, hal ini 

dikarenakan guru tersebut memiliki suara yang lantang 

dan tegas sehingga fokus anak-anak tidak mudah teralih. 

 Guru memang hanya menggunakan metode ceramah 

dalam proses pembelajaran, akan tetapi metode tersebut 

efektif dilakukan. Peserta didik terlihat aktif pada proses 

pembelajaran. 

 Kekurangan yang dilakukan oleh guru tersebut adalah 

pada keterampilan penutup. Sama seperti halnya guru 

sebelumnya, bahwa affirmasi dan reinforcement minim 

dilakukan. 

3) Kamis 16 April 2015 di kelas IV A 

Dalam pertemuan ketiga, hasil observasi proses kegiatan 

pembelajaran SKI di kelas IV A Madrasah Ibtidaiyah Negeri III 
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Tanjung Balai, guru dengan kecakapan bahasa (verbal linguistic), 

diperoleh hasil penelitian dengan data sebagai berikut: 

Peserta Didik yang Hadir  : 28 Siswa  

Guru Bidang Studi : Desiswati, S.Ag 

Materi Pelajaran  : Kabar yang berkembang di 

masyarakat Mekah akan lahirnya nabi 

Akhir Zaman   

3.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Secara keseluruhan pada tabel 3.7, hasil pembelajaran yang 

diperoleh pada pertemuan ketiga di kelas IV A ini 

dikategorikan dengan: Sangat Baik 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah Siswa 

C1 = 92,8 %   C2 = 92,8 %   C3 = 75 % 

C4 = 71,4 %   C5 = 82,1 %    C6 = 78,5 % 

Nilai Akhir (NA) = 82,1 % 

Dengan deskripsi = Sangat Baik 

3.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa hasil terhadap relevansi 

kecerdasan bahasa guru pada proses pembelajaran 

menunjukkan kategori Sangat Baik dengan presentase 81,9% 

dengan skor 86. Meningkat secara signifikan, peningkatan 

tersebut terindikasi disebabkan karena peserta didik dalam 
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proses pembelajaran sudah berani mengemukakan pendapat 

pada saat proses pembelajaran. Hal ini ditandai oleh sikap para 

peserta didik yang banyak bertanya terkait materi 

pembelajaran. Pembelajaran pada pertemuan ini, secara garis 

besar dilakukan sesuai RPP. 

3.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada kelas IV A 

proses pembelajaran tidak menggunakan pendekatan SETS. 

Pada pertemuan ketiga ini, peningkatan pembelajaran 

meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada instrumen hasil 

penilaian belajar siswa.  

3.4 Hasil Proses Pembelajaran 

Hasil yang diperoleh pada proses pembelajaran digambarkan 

pada keterangan sebagai berikut: 

 Pada saat guru memulai pembelajaran, guru memberikan 

motivasi dan apersepsi yang baik. 

 Pada awal proses pembelajaran dimulai, guru mengulang 

materi sebelumnya dan menjelaskan tentang kaitan materi 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.  

 Guru bisa mengilustrasikan pembelajaran dengan baik 

tanpa disertai pendekatan. 

 Seperti pembelajaran sebelumnya, guru dapat 

mengkondisikan kelas dengan baik, hal ini dikarenakan 
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guru bidang studi SKI memiliki suara yang lantang dan 

tegas sehingga fokus anak-anak tidak mudah teralih. 

 Dalam proses belajar, guru lebih banyak menggunakan 

bahasa daerah setempat dalam memberi keterangan terkait 

materi pelajaran. 

 Guru tetap menggunakan metode ceramah dalam proses 

pembelajaran kali ini.  

 Pada pertemuan ini, kegiatan penutup sudah melakukan 

affirmasi dan reinforcement dengan baik walaupun tidak 

banyak dilakukan. 

4) Sabtu 04 April 2015 di kelas IV B 

Hasil observasi proses kegiatan pembelajaran SKI di kelas 

IV B Madrasah Ibtidaiyah Negeri III Tanjung Balai, pada guru 

yang memiliki kecakapan dalam kecerdasan bahasa (verbal 

linguistic, sesuai skor TPA dengan nilai lebih dari guru SKI yang 

berada di sekolah Islam Terpadu Darul Fikri) dengan 

menggunakan pendekatan SETS. Digambarkan dengan hasil 

sebagai berikut: 

Peserta Didik yang Hadir : 26 Siswa (Jumlah Keseluruhan) 

Guru Bidang Studi : Desiswati, S.Ag 

Materi Pelajaran  :  Pengertian Isra‟ Mi‟raj dan Tujuan 

Rasulullah di-Isra‟ Mi‟rajkan 
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4.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada tabel 3.8, hasil pembelajaran yang diperoleh pada 

pertemuan pertama dikategorikan: Sangat Baik. 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah Siswa 

C1 = 88,4 %   C2 = 88,4 %   C3 = 80,7 % 

C4 = 80,7 %   C5 = 84,6 %    C6 = 84,6 % 

Nilai Akhir (NA) = 84,5 % 

Dengan deskripsi = Sangat Baik 

4.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa hasil terhadap 

kecerdasan bahasa guru pada proses pembelajaran 

menunjukkan kategori Sangat Baik. Pembelajaran pada 

pertemuan pertama ini, guru bisa mengendalikan, 

mengakomodir kelas. Hal ini bisa dilihat dari instrumen 

penilaian kecerdasan bahasa guru dengan presentase 83,8% 

dan hasil skor 88 point. 

4.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar. 

Pada kelas IV B proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan SETS diperoleh hasil berdasarkan tabel 5.3 dengan 

kategori Sangat Baik. Adapun tinjauan lain menunjukkan 

pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan SETS masih 

relevan dengan materi SKI karena siswa dapat memahami 
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ilustrasi yang ada pada pembelajaran dengan praktik sains 

sederhana yang dilakukan oleh guru. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil instrumen penilaian pendekatan belajar pada tabel 5.3 

dengan skor 14. 

4.4 Hasil Proses Pembelajaran 

Hasil yang diperoleh pada proses pembelajaran digambarkan 

pada keterangan sebagai berikut: 

 Guru menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan sains.  

 Kelas terkondisi dengan baik.  

 Siswa terlihat aktif dan antusias dalam proses 

pembelajaran dikarenakan melihat perangkat-perangkat 

media yang membuat peserta didik bertanya-tanya. 

 Guru menjelaskan ilustrasi mengenai materi dengan 

menggunakan praktek sains sederhana. 

 Waktu yang dimiliki oleh guru banyak tersita sehingga 

pada kegiatan penutup kurang affirmasi dan 

reinforcement. 

5) Sabtu 11 April 2015 di kelas IV B 

Hasil observasi proses kegiatan pembelajaran SKI di kelas 

IV B Madrasah Ibtidaiyah Negeri III Tanjung Balai pada 

pertemuan kedua ini, guru yang memiliki kecakapan dalam 
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kecerdasan bahasa (verbal linguistic) dengan menggunakan 

pendekatan SETS. Diperoleh hasil data sebagai berikut: 

Peserta Didik yang Hadir  : 26 Siswa  

Guru Bidang Studi : Desiswati, S.Ag 

Materi Pelajaran  : Kejadian penting saat Isra‟ Mi‟raj dan 

Proses turunnya Perintah Sholat Lima 

waktu 

5.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil pembelajaran pada tabel 3.9 yang diperoleh pada 

pertemuan kedua ini dapat dikatakan: Baik 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah Siswa 

C1 = 88,4 %   C2 = 88,4 %   C3 = 71,4 % 

C4 = 73,0 %   C5 = 84,6 %    C6 = 71,4 % 

Nilai Akhir (NA) = 79,5 % 

Dengan deskripsi = Baik 

5.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa hasil terhadap 

kecerdasan bahasa guru pada proses pembelajaran 

menunjukkan kategori Baik dengan nilai presentase 80% dan 

nilai skor 84 point. Tidak meningkat dan tidak menurun secara 

signifikan. Pembelajaran di pertemuan kedua ini, proses 

pembelajaran secara garis besar dilakukan sesuai RPP. 
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5.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar. 

Pada kelas IV B proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan SETS diperoleh hasil berdasarkan tabel 5.4 dengan 

kategori Sangat Baik. Pada pertemuan kedua ini, peningkatan 

pembelajaran stabil cenderung menurun. Hal tersebut dapat 

dilihat pada instrumen hasil penilaian belajar siswa yang 

berubah pada point tertentu (lihat tabel 5.4) dengan nilai skor 

13 dan presentase 86,6% serta perubahan yang fluktuatif pada 

instrumen penilaian lainnya..  

5.4 Hasil Proses Pembelajaran 

Hasil yang diperoleh pada proses pembelajaran digambarkan 

pada keterangan sebagai berikut: 

 Guru bisa mengilustrasikan pembelajaran dengan baik 

menggunakan pendekatan. 

 Guru bisa mengkondisikan kelas dengan baik, hal ini 

dikarenakan guru tersebut memiliki suara yang lantang 

dan tegas sehingga fokus anak-anak tidak mudah teralih. 

 Guru menggunakan metode ceramah dan metode 

eksperimen dalam proses pembelajaran. 

 Guru melakukan percobaan sederhana menggunakan 

percobaan listrik statik dalam pembelajaran untuk 

menjelaskan tentang materi pelajaran.  
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 Kekurangan yang dilakukan oleh guru dalam pembelajran 

ini adalah kegiatan affirmasi dan reinforcement yang 

minim dilakukan. 

6) Sabtu 18 April 2015 di kelas IV B 

Dalam pertemuan ketiga, hasil observasi proses kegiatan 

pembelajaran SKI di kelas IV B Madrasah Ibtidaiyah Negeri III 

Tanjung Balai, guru dengan kecakapan bahasa (verbal linguistic), 

diperoleh hasil penelitian dengan data sebagai berikut: 

Peserta Didik yang Hadir  : 26 Siswa  

Guru Bidang Studi : Desiswati, S.Ag 

Materi Pelajaran  : Kejadian Penting saat Isra‟ Mi‟raj dan 

Proses turunnya Perintah Sholat lima 

waktu 

6.1 Hasil Belajar Peserta Didik 

Secara keseluruhan pada tabel 3.10 hasil pembelajaran yang 

diperoleh pada pertemuan ketiga di kelas IV B ini 

dikategorikan dengan kategori: Baik 

    Skor yang diperoleh 

Nilai Akhir (NA) =  x Skor Ideal (100) 

         Jumlah Siswa 

C1 = 92,3 %   C2 = 88,4 %    

C3 = 76,9 %   C4 = 73 %    

C5 = 80,7 %    C6 = 73 % 
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Nilai Akhir (NA) = 80,7 % 

Dengan deskripsi = Baik 

6.2 Hasil Penilaian Kecerdasan Bahasa Guru. 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa hasil terhadap 

kecerdasan bahasa guru pada proses pembelajaran 

menunjukkan kategori baik dengan nilai skor sebanyak 83 

point dan presentase 79%. Tidak Meningkat secara signifikan 

akan tetapi peningkatan tersebut terindikasi karena pada saat 

proses belajar berlangsung guru kurang menemukan praktik 

sains sederhana yang tepat untuk diaplikasi dalam materi 

pembelajaran. Pembelajaran pada pertemuan ini, secara garis 

besar dilakukan sesuai RPP namun ada beberapa langkah 

dalam RPP yang tidak dilakukan. 

6.3 Hasil Penilaian Pendekatan Belajar. 

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui hasil penilaian adalah 80% 

dengan nilai skor 12 point. Pada kelas IV B proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SETS 

dikategorikan Baik. Pada pertemuan ketiga ini, kegiatan 

pembelajaran juga tidak mengalami peningkatan yang cukup 

berarti. Hal tersebut dapat dilihat pada instrumen hasil 

penilaian belajar siswa. 
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6.4 Hasil Proses Pembelajaran 

Hasil yang diperoleh pada proses pembelajaran digambarkan 

pada keterangan sebagai berikut: 

 Pada saat guru memulai pembelajaran, guru memberikan 

motivasi dan apersepsi yang baik. 

 Pada awal proses pembelajaran dimulai, guru mengulang 

materi sebelumnya dan menjelaskan tentang kaitan materi 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.  

 Guru memulai pembelajaran dengan menyiapkan bahan-

bahan praktik sederhana. 

 Guru menjelaskan materi menggunakan pendekatan SETS. 

 Seperti pembelajaran sebelumnya, guru dapat 

mengkondisikan kelas dengan baik. 

 Pada pertemuan ini, dalam proses belajar, guru sudah bisa 

memberikan affirmasi dan reinforcement yang cukup. 
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2. Hasil Tes Kecerdasan Bahasa Guru SKI 

Indikator Penilaian yaitu dengan cara:  

Skor Tes Verbal:   Jumlahkan jawaban benar. Kalikan 3. Lalu lihat tabel 

konversi skor.  

Skor Tes Logika:  Jumlahkan jawaban benar. Kalikan 2. Lalu lihat tabel 

konversi skor 

Kemudian, cara menghitung skor total adalah dengan cara mengambil nilai rata-

ratanya. Yakni jumlahkan kedua skor TPA (verbal, logika) kemudian dibagi dua. 

a. Guru SKI SDIT 

Nama Madrasah/Sekolah : SDIT Darul Fikri 

Nama Guru/Responden : Selamat Abadi 

Tanggal Wawancara/Tes  : Senin, 19-20 Maret 2015 

Nilai Skor    : 630 (59.5 = (89+30):2) 

b. Guru SKI MIN III 

Nama Madrasah/Sekolah : MIN III Tanjungbalai 

Nama Guru/Responden : Desiswati, S.Ag 

Tanggal Wawancara/Tes  : Selasa, 30-31 Maret 2015 

Nilai Skor    : 700 (65.5 (99+32):2) 
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