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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Manusia yang selalu diiringi pendidikan, kehidupannya akan selalu berkembang kearah 

yang lebih baik. Tidak ada zaman yang tak berkembang, tidak ada kehidupan yang 

manusia yang tak bergerak, dan tidak ada manusia pun yang hidup dalam stagnasi 

peradaban. Semua itu bermuara pada pendidikan, karena pandidikan adalah pencetak 

peradaban manusia.  

Adanya perkembangan kehidupan, pendidikan pun mengalami dinamika yang 

semakin lama semakin berkembang dan berusaha beradaptasi dengan gerak 

perkembangan yang dinamis tersebut. Itu sebabnya, pendidikan yang kini diterapkan 

kepada siswa tidak sama dengan siswa dulu. Setiap zaman, pasti akan selalu ada 

perubahan yang mengarah pada kemajuan pendidikan yang semakin baik.  

Berbagai inovasi dalam dunia pendidikan pun sangat diperlukan sesuai 

perkembangan zaman. Hal ini penting dilakukan untuk kemajuan kualitas pendidikan 

yang tidak hanya menekankan pada hal yang bersifat teori, tetapi juga harus bisa 

diarahkan pada hal yang bersifat praktis. Begitu juga pembelajaran yang diberikan 

kepada anak didik di dalam kelas, tidak harus diarahkan pada kemampuan untuk 

menghafalkan materi yang sudah disajikan, tetapi harus diarahkan juga untuk memahami 

materi pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat 
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memberikan pengaruh yang berarti dalam kehidupan anak didik, termasuk Pendidikan 

Agama Islam. Sebagaimana dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 37 ayat (1), “pendidikan 

agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”1.  

Terkait dengan proses pembelajaran, dalam Pasal 1 butir 20 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas, yakni Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar, dan lingkungan belajar2. Begitu juga Mulyasa, 

pembelajaran pada hakekatnya adalah interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik, serta 

dalam pembelajaran tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor internal dari diri individu 

siswa sendiri maupun faktor eksternal dari luar individu tersebut atau lingkungan3. 

Dengan demikian, maka pembelajaran adalah terkait dengan membelajarkan siswa agar 

siswa secara mandiri dapat belajar dengan baik, dan didorong oleh diri sendiri untuk 

mempelajari dan menguasai apa yang teraktualisasi dalam kurikulum pembelajaran. 

Untuk menciptakan pembelajaran yang baik, maka diperlukan faktor eksternal dari luar 

individu peserta didik, yaitu peran guru pengajar dengan metode yang disampaikan, 

siswa lainnya, sarana dan fasilitas yang mendukung, serta sumber belajarnya. Dengan 

kata lain, pembelajaran terdapat hubungan yang erat antar komponen-komponen 

pembelajaran. Menurut Hermawan, “komponen-komponen pembelajaran tersebut 

meliputi; guru, siswa, tujuan, materi, Kegiatan (pendekatan mengajar, metode, materi, 

media) dan evaluasi” 4. 

                                                             
1 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam : di Sekolah, Madrasah, dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 59 
2 Winata Putra, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal. 20 
3 E. Mulyasa, Kurikulum Tingakat Satuan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 

hal. 255 
4 Hermawa, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 

hal. 6 
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Bertolak dari isi komponen pembelajaran di atas, maka guru adalah praktisi yang 

paling bertanggung jawab atas berhasil tidaknya proses belajar mengajar di sekolah, 

peran guru adalah mampu berperan sentral dengan memanfaatkan potensi siswanya, 

mampu berinteraksi dengan baik serta memberi motivasi yang dapat menggugah 

semangat belajar dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat bagi 

perkembangan siswa dan sesuai dengan materi pembelajarannya sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Begitu  juga siswa, merupakan subyek utama 

dalam proses pembelajaran, maka harus jelas arah dan tujuan hasil belajarnya, tentunya 

tujuan hasil belajar siswa tidak hanya ditekankan pada prestasi belajar atau penguasaan 

materi pelajaran semata (kognitif), tetapi juga pada prestasi yang tampak pada perubahan 

sikap dan perilaku lebih baik yang dapat dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari 

(afektif).  

Di samping  itu, materi pelajaran yang disajikan oleh guru salah satunya mata 

pelajaran al-Islam, untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA memiliki 

aspek bidang studi yang sama. Hal ini sudah di atur oleh Depag dan Depdiknas yang 

menjadi kesepakatan bersama dalam PP No. 28 tahun 1990, struktur kurikulum madrasah 

hanya boleh mengajarkan lima aspek bidang studi agama, yaitu Fiqih, SKI (Sejarah 

Kebudayaan Islam), Akidah, Akhlak, dan Qur’an-Hadits5. Perlu diketahui, meskipun 

semua jenjang pendidikan memiliki aspek bidang studi agama yang sama, tetapi 

memiliki sifat yang berbeda-beda yaitu mudah, sukar, dan sedang. Hal ini disesuaikan 

dengan kedalaman intelektual, psikologis, dan keadaan biologis siswa sesuai tingkat 

jenjang pendidikannya. 

Terkait dengan isi materi atau subtansi pelajaran al-Islam pada jenjang SMP, maka 

dibutuhkan beberapa metode yang sesuai dengan materi pelajaran dan kondisi peserta 

                                                             
5 Khozin, Jejak-jejak Pendidik Islam di Indonesia, (Malang: UMM Press, 2006), hal. 125 
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didik. Selama ini metodologi pembelajaran agama Islam yang diterapkan masih 

mempertahankan cara-cara lama (tradisional) seperti ceramah, menghafal, dan 

demonstrasi praktik-praktik ibadah yang tampak kering6. Dari situasi pembelajaran 

seperti ini hampir tidak ada kesempatan bagi siswa untuk menuangkan kreatifitasnya dan 

menyampaikan gagasannya. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran tidak 

menggairahkan, siswa tampak bosan, jenuh, dan kurang semangat dalam mengikuti 

pembelajaran PAI. Secara psikologis siswa kurang tertarik dengan metode yang 

digunakan guru, maka dengan sendirinya siswa akan memberikan umpan balik 

(feedback) yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Inilah yang oleh Kurt 

Singer disebut sebagai bentuk Schwarzee Pedagogi, pedagogi hitam. Indikasinya adalah 

timbul rasa tidak simpati siswa terhadap guru agama, tidak tertarik dengan materi-materi 

agama, dan lama kelamaan timbul rasa tidak acuh dengan agamanya sendiri7. Kondisi 

yang seperti ini dapat kita pahami, sangat sulit mengharapkan siswa sadar dan mau 

mengamalkan ajaran-ajaran agama.  

Bertolak pada kenyataan di atas, maka diperlukan peran guru yang berkompeten 

dan sanggup memilih maupun memilah, menetapkan, serta mampu mengembangkan 

cara-cara (metode dan strategi pembelajaran) yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang 

ada untuk menggugah semangat dan motivasi belajar siswa. Sebab itulah metode itu 

sangat penting, yaitu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondisif, efektif, 

dan efisien sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman tidak ada rasa bosan guna 

mencapai tujuan pembelajaran dan prestasi belajar yang diinginkan. Metode 

pembelajaran aktif nampaknya dapat menjadi jawaban atas permasalahan pembelajaran 

di sekolah. Metode cooperative learning adalah salah satu model pembelajaran aktif 

                                                             
6 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail Media Group, 

2008), hal. 3 
7 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 90 
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yang tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran al-Islam ini. Dalam metode ini, 

siswa terlibat aktif langsung pada proses pembelajaran, sehingga dapat memberikan 

dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas, serta dapat 

memotivasi siswa untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajarnya8. Dengan 

menerapkan metode ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu serta kualitas 

pembelajaran, karena model pembelajaran ini keaktifan siswa lebih diutamakan. Sebagai 

dampak dari melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, maka mereka akan 

mengalami bahkan menemukan ilmu secara mandiri, sehingga apa yang mereka ketahui 

dan pahami akan menjadi pengetahuan yang mempribadi serta dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Metode Cooperative Learning  ini memiliki beberapa tipe yang dapat diterapkan 

pada pelajaran al Islam, antara lain: 1) STAD (Student Teams Achievement Divisions), 2) 

GI (Gruop Investigasion), 3) Jigsaw, 4) Rotating Trio Excange, dan 5) Gruop Resume9.  

Masing-masing tipe ini dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik dan sifat 

pembelajaran al-Islam di sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan mulai dari 

jenjang SD, SMP, SMA, bahkan PT. Dari pengalaman belajar yang dapat diperoleh 

sekaligus menjadi kelebihan dari metode ini adalah kemampuan Siswa bekerja sama 

dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok, siswa aktif 

membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama, aktif berperan sebagai 

tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok, interaksi antar siswa 

seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat10. Jadi penerapan 

metode Cooperative Learning dalam pembelajaran al Islam adalah pelaksanaan metode 

pembelajaran yang menekankan pada anak didik untuk bisa menyelesaikan permasalahan 

                                                             
8 Isjoni, Cooperative Learning; efektifitas pembelajaran kelompok, (Bandung: Alfabeta, 2010)    

hal. 13 
9 Isjoni, Ibid., hal. 51 
10 Ibid., hal. 53 
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yang ada di materi pembelajaran yang dipelajari serta mengambil hikmah dari apa yang 

mereka kerjakan dalam suatu kelompok  sehingga mereka bisa mengembangkan potensi 

yang dimiliki dan dengan harapan dapat memberi pemahaman  kepada orang banyak 

serta mempunyai akhlak mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berawal dari latarbelakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

“Penerapan Metode Cooperative Learning dalam Pembelajaran Al-Islam di Kelas VII 

SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu”.  

Penelitian berawal dari tugas PPL sebagai  tugas integratif Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 05 agustus sampai 10 oktober 2012 

yang lalu. Menurut guru pengampu pelajaran al-Islam (Anizak Umilatifah), pada kelas 

VII F siswa tergolong aktif, siswa akan menjadi tidak terkendali (rame dan membuat 

gaduh) jika metode yang disampaikan guru tidak sesuai dengan karakter siswa serta 

materi pembelajarannya11. Metode yang tepat untuk diajarkan kepada siswa kelas VII F 

ini menjadi penting bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian, guna mengetahui 

metode yang tepat dan sesuai dengan karakter siswa serta sifat mata pelajaran yang 

diajarkan. 

Pemilihan lokasi SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu, menjadi pilihan yang tepat 

bagi peneliti terutama pada kelas VII F, karena guru pengampu mata pelajaran telah 

menerapkan metode Cooperative Learning pada pembelajaran al-Islam. Sebab itulah, 

peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian terhadap metode yang diterapkan oleh guru 

mata pelajaran al-Islam khususnya bagi yang menerapkan metode Coopearative 

Learning dalam pembelajaran al-Islam. Sedang pemilihan metode Coopearative 

Learning, peneliti ingin mengetahui efektivitas dan efisiensi metode yang diterapkan 

guru terhadap materi pembelajaran al-Islam di kelas, yang dapat menciptakan 
                                                             

11 Wawancara Pra-penelitian dengan guru mata pelajaran al-Islam kelas VII F SMP Muhammadiyah 

08 Kota Batu tanggal 14-05-2013 
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pembelajaran aktif serta dapat membantu siswa termotivasi dalam belajar guna 

memperoleh prestasi yang diinginkan. 

 

B.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dituliskan rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut:   

1. Bagaimana penerapan metode Cooprative Learning  dengan tipe STAD (Student 

Teams Achievement Divisions), GI (Gruop Investigasion), Jigsaw, Rotating Trio 

Excange, dan Gruop Resume dalam pembelajaran al-Islam di kelas VII F SMP 

Muhammadiyah 08 Kota Batu? 

2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dari penerapan metode 

Cooprative Learning dengan tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions), GI 

(Gruop Investigasion), Jigsaw, Rotating Trio Excange, dan Gruop Resume dalam 

pembelajaran al-Islam di kelas VII F SMP Muhammadiyah 08 Kota Kota Batu? 

3. Bagaimana hasil penerapan metode cooperative learning dengan tipe STAD 

(Student Teams Achievement Divisions), GI (Gruop Investigasion), Jigsaw, Rotating 

Trio Excange, dan Gruop Resume dalam pembelajaran al-Islam bagi perkembangan 

perilaku siswa di kelas VII F SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu? 

 

C. Tujuan Pnelitian 

Sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian di atas, penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk : 

a. Mendeskripsikan penerapan metode Cooprative Learning dengan tipe STAD (Student 

Teams Achievement Divisions), GI (Gruop Investigasion), Jigsaw, Rotating Trio 
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Excange, dan Gruop Resume dalam pembelajaran al-Islam di kelas VII F SMP 

Muhammadiyah 08 Kota Batu. 

b. Mendeskripsikan faktor apa saja yang  menghambat dan mendukung dari penerapan 

metode Cooprative Learning dengan tipe STAD (Student Teams Achievement 

Divisions), GI (Gruop Investigasion), Jigsaw, Rotating Trio Excange, dan Gruop 

Resume dalam pembelajaran al-Islam di kelas VII F SMP Muhammadiyah 08 Kota 

Batu. 

c. Mendeskripsikan hasil pelaksanaan metode Cooprative Learning dengan tipe STAD 

(Student Teams Achievement Divisions), GI (Gruop Investigasion), Jigsaw, Rotating 

Trio Excange, dan Gruop Resume dalam pembelajaran al-Islam bagi perkembangan 

perilaku siswa di kelas VII F SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi guru 

Sebagai motivasi guru untuk meningkatkan ketrampilan memilih setrategi 

pembelajaran yang sesuai dan bervariasi, guru dapat lebih termotivasi untuk terbiasa 

mengadakan penelitian sederhana yang bermanfaat bagi perbaikan dalam proses 

pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru itu sendiri. 

b. Bagi siswa 

Untuk melatih daya pikir untuk meningkatkan hasil belajar dan aktifitas siswa. 

Keberanian siswa mengungkapkan ide, pendapat, pertanyaan dan saran meningkat. 

Menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa. 
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c. Bagi lembaga pendidikan terutama SMP Muhammadiyah 08 Batu 

Lembaga pendidikan dapat merencanakan program pembelajaran al Islam (PAI) lebih 

baik lagi, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut bisa tercapai 

dan tersampaikan dengan efektif dan efisien. 

d.  Bagi peneliti  

untuk menambah wawasan dan pengalaman yang dapat dijadikan bekal untuk 

menghadapi tugas di lapangan. 

 

E.  Definisi Operasional 

1. Penerapan,  

Penerapan mempunyai arti yang sama dengan aplikasi. Aplikasi berasal dari 

kata application yang artinya penerapan atau penggunaan, pengertian penerapan 

dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah penggunaan ilmu pengetahuan teoritis dalam 

pelaksanaan secara nyata (praktek).12  Aspek yang akan diperhatikan dalam penerapan 

suatu metode pembelajaran, dilakukan melalui langkah-langkah yang teratur secara 

bertahap, dimulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian, proses belajar 

mengajar, dan penilaian hasil belajar13.  

Dengan demikian, penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penggunaa metode yaitu Cooperative Learning dalam pembelajaran al Islam yang 

diterapkan oleh guru pengampu mata pelajaran di Sekolah.   

 

 

                                                             
12 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: PT. 

Kencana Media Group, 2008), hal. 23  
13 Winata Putra, Teori Penerapan Pembelajaran, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal. 20 
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2. Metode Cooperative Learning 

Metode diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan pembelajaran14. Cooperative Learning berasal dari kata “cooperative” yang 

artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lain sebagai satu kelompok atau tim15. Dari beberapa pengertian ini, maka metode 

Cooperatif Learning adalah suatu metode pembelajaran yang berkelompok agar siswa 

dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang dimiliki dan memepelajari 

satu sama lain dalam kegiatan-kegiatan kelompok tersebut seperti diskusi, dan 

sebagainya.  

Jadi, metode Cooperative Learning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu cara atau strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran al Islam di 

Sekolah untuk menciptakan suasana belajar dikelas yang aktif, kondusif, dan inovatif 

dengan belajar berkelompok. Harapan penerapan metode ini agar tercipta suasana 

belajar yang nyaman dalam suasana hati yang gembira tanpa tekanan sehingga 

memudahkan siswa memahami pelajaran dengan kerja sama serta saling motivasi 

untuk memahami dan  meningkatkan hasil belajarnya secara bersama-sama.  

3. Tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions), Jigsaw, GI (Gruop 

Investigasion), Rotating Trio Excange, dan Gruop Resume. 

Menurut Salvin, “STAD, Jigsaw, GI, Rotating Trio Excange, dan Gruop 

Resume  merupakan tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan 

interaksi di antara siswa serta mendorong siswa aktif, saling memotivasi, dan saling 

                                                             
14 Isjoni, Op. Cit., hal. 6 
15 Ibid., hal. 15 
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membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi belajar 

yang maksimal” 16.  

Dalam beberapa tipe model metode pembelajaran kooperatif ini dimaksudkan 

dapat diterapkan pada mata pelajaran al Islam yang memiliki sifat pembelajaran yang 

berbeda-beda sesuai dengan isi materi yang disajikan, karena itu dari beberpa tipe ini 

dapat dipilih serta disesuaikan dengan sifat pembelajaran al Islam, guna meningkatkan 

dan mendorong keaktifan belajar siswa serta saling memotivasi dan membantu 

menguasai belajar untuk mencapai prestasi belajar yang baik. 

4. Pembelajaran al-Islam, 

Pembelajaran identik dengan kata “mengajar” yang berasal dari kata “ajar” yang 

artinya petunjuk bagi orang supaya diketahui, ditambah dengan awalan “pe” dan 

akhiran “an” menjadi pembelajaran, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar 

atau mengajarkan kepada anak didik17. Pembelajaran didefinisikan sebagai suatu 

proses membelajarkan siswa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara 

sistematis agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien18. 

Al-Islam adalah mata pelajaran yang disajikan mulai jenjang Sekolah Dasar, 

Menengah, maupun Atas di sekolah Muhammadiyah. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran al-Islam yang dimaksudkan adalah proses 

membelajarkan  materi agama atau Pendidikan Agama Islam (PAI) yang disajikan 

mulai dari jenjang SD, SMP, maupun SMA kepada siswa sebagai mata pelajaran PAI 

untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa tentang materi agama 

Islam yang dapat dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                             
16 Isjoni, Ibid., hal. 51 
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 15 
18 Darsono, Max. Belajar dan Pembelajaran, (Semarang: 2001), hal. 25 
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5. Kelas VII F di SMP Muhammadiyah 08 Batu,  

Kelas VII F adalah salah satu kelas yang ada di SMP Muhammadiyah 08 Kota 

Batu, jumlah kelas VII secara keseluruhan terbagi menjadi enam kelas yang terdiri 

dari: kelas VII A, B , C, D, E, dan F. Adapun kelas VII F jumlah siswa 20 anak terdiri 

dari 12 siswa dan 8 siswi. Kemampuan siswa-siswi pada kelas ini sangat heterogen, 

baik dari segi prestasi akademiknya, maupun pengamalan ajaran agamanya 19. 

SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu merupakan salah satu sekolah 

Muhammadiyah yang ada di kota Batu, serta berada di tempat yang sangat strategis, 

karena lokasinya berada di tengah-tengah kota yang dekat dengan jalan raya sekitar 

100 meter dan perumahan masyarakat sekitar, sehingga memunkinkan bagi siswa 

yang jauh bisa naik angkut untuk sampai ke sekolah, sedang siswa yang dekat dengan 

lokasi bisa jalan kaki atau naik sepeda pancal.  

 

F.   Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah dalam    

penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional, serta sistematika penulisan. 

Bab II :  Kajian Pustaka. Bab ini membahas kajian teori tentang pengertian pembelajaran 

al-Islam dan ruang lingkupnya, serta pengertian metode Cooperative Learning 

dalam pembelajaran al-Islam yang mencakup tipe-tipenya.  

Bab III: Metodelogi Penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian 

yang meliputi jenis penelitian, obyek dan informan (subjek) penelitian, tekhnik 

                                                             
19 Dokumen sekolah SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu , diperoleh dari hasil observasi pada 

tanggal 14-15-2013 
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pengumpulan data, tekhnik analisisa data, dan tahap-tahap pelaksanaan 

penelitian. 

Bab IV: Pembahasan Masalah dan Analisis Data. Bab ini akan dibahas gambaran umum 

SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu yang meliputi: letak  geografis, visi dan 

misi, keadaan guru dan karyawan,  sarana dan prasarana, dan keadaan siswa 

kelas VII F SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu. Kemudian akan dibahas lagi 

tentang penyajian dan analisa data, yang meliputi: penerapan metode 

Cooperative Learning dalam pembelajaran al-Islam di kelas VII F SMP 

Muhammadiyah 08 Kota Batu, faktor penghambat dan pendukung penerapan 

metode metode Cooperative Learning dalam pembelajaran al-Islam di kelas VII 

F SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu, dan hasil penerapan metode Cooperative 

Learning dalam pembelajaran al-Islam di kelas VII F SMP Muhammadiyah 08 

Kota Batu.   

Bab V :  Kesimpulan. Bab ini merupakan hasil penelitian yang kemudian disimpulkan 

oleh peneliti  beserta saran-saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak yang 

terkait dan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


