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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu inti dari kegiatan pendidikan yang di selengarakan di 

sekolah adalah melaksanakan pembelajaran, baik yang dilakukan di dalam 

kelas, laboratorium maupun di luar sekolah. Sebagai pendidik guru memiliki 

peran yang sangat besar, disamping sebagai fasilitator dalam pembelajaran 

siswa, juga sebagai pembimbing dan mengarahkan peserta didiknya sehingga 

menjadi manusia yang mempunyai pengetahuan luas baik pengetahuan agama, 

kecerdasan, kecakapan hidup, keterampilan, budi pekerti luhur dan 

kepribadian baik ataupun bisa membangun dirinya untuk lebih baik dari 

sebelumnya serta memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan bangsa. 

Guru juga merupakan personel yang menduduki posisi strategis dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia, dituntut untuk terus mengikuti 

berkembangan konsep-konsep baru dalam dunia pengajaran. Menurut James 

B. Brow seperti yang dikutip oleh Sardiman A.M mengemukakan bahwa tugas 

dan peranan guru antara lain:  

"…menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan 
mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi 
kegiatan siswa. Tugas guru dalam proses belajar mengajar meliputi tugas 
paedagogis dan tugas administrasi. Tugas paedagogis adalah tugas 
membantu, membimbing dan memimpin."1 
 

                                                
1 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (rev.ed; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009),  
hal. 4. 
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Di sinilah guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat besar, 

disamping sebagai fasilitator dalam pembelajaran siswa, juga sebagai 

pembimbing dan mengarahkan peserta didiknya sehingga menjadi manusia 

yang mempunyai pengetahuan luas baik pengetahuan agama, kecerdasan, 

kecakapan hidup, keterampilan, budi pekerti luhur dan kepribadian baik dan 

bisa membangun dirinya untuk lebih baik dari sebelumnya serta memiliki 

tanggung jawab besar dalam pembangunan bangsa.  

Oleh karena itu, guru harus mengetahui  bagaimana situasi  dan 

kondisi pengajaran itu disampaikan kepada peserta didik, saran apa saja yang 

diperlukan untuk mencapai keberhasilan belajar, bagaimana cara atau 

pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, bagaimana 

mengorganisasikan dan mengelola isi pembelajaran, hasil yang diharapkan 

dari kegiatan tersebut, dan seberapa jauh tingkat efektifitas, efisiennya serta 

usaha-usaha apa yang dilakukan untuk menimbulkan daya tarik bagi peserta 

didik. 

Kegiatan pembelajaran sendiri terdapat dua kegiatan yang sinergik, 

yakni guru mengajar dan siswa belajar. Guru mengajarkan bagaimana siswa 

harus belajar. Sementara siswa belajar bagaimana seharusnya belajar melalui 

berbagai pengalaman belajar hingga terjadi perubahan dalam dirinya dari 

aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Guru yang kompeten akan lebih 

mampu menciptakan lingkungan yang efektif dan akan lebih mampu 

mengelola proses belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa berada pada 

tingkat yang optimal. 
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Belajar memang bukanlah konsekwensi otomatis dari penyampaian 

informasi pada anak didik, tetapi belajar membutuhkan keterlibatan mental 

dan tindakan dari pelajar itu sendiri.   Keberhasilan proses belajar mengajar 

sangat di tentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola proses belajar 

mengajar.2 

Perlu ditegaskan bahwa setiap saat dalam proses belajar-mengajar, 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, disadari atau tidak disadari. Proses 

belajar-mengajar ini akan diperoleh suatu hasil, yang pada umumnya disebut 

hasil pengajaran, atau dengan istilah istilah tujuan pembelajaran atau hasil 

belajar.3 Oleh karena itu, seorang guru tidak hanya sekedar mengajar 

pengetahuan atau keterampilan-keterampilan tetapi juga harus berusaha 

menciptakan lingkungan yang memotivasi belajar.  

Keberadaan motivasi dalam proses belajar merupakan faktor penting 

yang akan mempengaruhi seluruh aspek-aspek belajar dan pembelajaran.4 

Guru juga harus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan 

memorinya agar bekerja secara maksimal dengan bahasanya dan melakukan 

dengan kreatifitasnya sendiri. 

Kegiatan pembelajaran terdapat beberapa komponen yang berpengaruh 

dalam proses pembelajaran pendidikan agama, yang salah satunya adalah 

“metode pembelajaran agama”. Apabila ditinjau dari karakteristik setiap 

individu dari anak didik pasti memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, 

                                                
2 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah  (rev. ed; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009),  
hal. 17. 
3 Sadirman A.M., Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2007), hal. 17. 
4 Esa Nur Wahyuni, Motivasi Dalam Pembelajaran  (Malang: UIN-Malang Press, 2010), hal.3. 
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gaya belajar, perkembangan moral, perkembangan kepercayaan, 

perkembangan kognitif, sosial budaya dan sebagainya. Untuk itu guru harus 

mampu menjadikan mereka semua terlibat, merasa senang selama proses 

pembelajaran. 

Pendidikan agama yang dianggap merupakan suatu alternatif dalam 

membentuk kepribadian kemanusiaan dianggap gagal. Karena pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang selama ini berlangsung agaknya kurang 

memperhatikan terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama 

Islam yang bersifat kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu di 

internalisasikan dalam diri siswa. Mengembangkan nilai-nilai agama pada 

siswa sangat tergantung pada peranan guru dalam mengelola pembelajaran. 

Salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah kemampuan guru dalam 

menguasai dan menerapkan metode pembelajaran.5 

Metode pembelajaran yang tepat dapat memberikan motivasi belajar 

yang tinggi, dimana sangat berpengaruh sekali pada pembentukan jiwa anak. 

Motivasi belajar yang membangkitkan dan memberi arah pada dorongan yang 

menyebabkan individu melakukan perbuatan belajar. Oleh karena itu, guru 

dituntut untuk menguasai bermacam metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi dan siswa. Pemilihan metode sangatlah perlu untuk 

melihat kadar keaktifan siswa, agar selalu tercipta dan berjalan terus dengan 

menggunakan beragam metode. 

                                                
5 Muhaimin, M.A, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam 
Di Sekolah  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),  hal. 168. 
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Keaktifan siswa di kelas sangat diperlukan, karena proses kerja sistem 

memori sangat membantu perkembangan emosional siswa. Dalam Islam, 

penekanan proses kerja sistem memori terhadap signifikansi fungsi kognitif 

(aspek aqliah) dan fungsi sensori (indera-indera) sebagai alat-alat penting 

untuk belajar sangat jelas. Dengan demikian, pendidikan menurut Islam 

berfungsi sebagai penentu dan pemberi corak dari kehidupan manusia itu 

sendiri. Itulah sebabnya Islam menegaskan bahwa pendidikan itu diwajibkan 

bagi kaum muslim dan muslimat, berlangsung seumur hidup, kapan saja, dan 

di mana saja. Rasulullah bersabda: Tentang Keutamaan menuntut ilmu 

Rasulullah bersabda: 

 ) رواه ابن ماجھ( َطَلُب ْالِعْلَم َفِرْیِضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمٍة

Artinya:  

"Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim" (HR. Ibnu Majah) 6 

Pengertian di atas menjelaskan fungsi pendidikan dapat dicapai lewat 

tranmisi baik dalam bentuk (pendidikan) formal maupun informal. Agar 

pendidikan dapat berfungsi maksimal terutama dalam mempersiapkan peserta 

didik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam menghadapi perubahan 

pendidikan senantiasa mengundang pemikiran dan kajian baik secara 

konseptual dan operasionalnya. Sehingga di peroleh relevansi dan kemampuan 

                                                
6 Ibnu Majah, “Al Muqoddimah. Bab Fadlu Al Ulama’ wa Al Hatsu’ah Tholabi Al Ilmi,” dalam 
Sunan Ibn Majah (I, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi Wa Syurakah, 1956M/1376H), hal.580. Hadist 
no. 220. 
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menjawab tantangan serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

manusia.7 

Proses belajar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan melalui 

proses kognitif (tahapan-tahapan yang bersifat aqliah). Perlunya sebuah sistem 

memori yang terdiri atas memori sensori, memori jangka pendek, dan memori 

jangka panjang berperan sangat aktif dan menentukan berhasil atau gagalnya 

seseorang dalam meraih pengetahuan dan keterampilan.8  

Penggunaan metode belajar aktif, siswa akan mampu memecahkan 

masalahnya sendiri, yang paling penting melakukan tugasnya sesuai dengan 

pengetahuan yang mereka miliki. Persoalannya bagaimana mengaktifkan 

siswa agar secara sukarela tumbuh kesadaran mau dan senang belajar, guru 

harus mempunyai strategi yang baik supaya pendidikan dan pengajaran yang 

disampaikan memperoleh respon positif, menarik perhatian, dapat 

dikembangkan dan terimplementasi dalam sikap yang positif pula. 

Tercapainya proses pembelajaran, seorang guru harus dapat memilih metode 

pengajaran yang menarik karena metode yang biasa diterapkan dianggap 

monoton dan hanya terfokus pada materi saja. 

Peningkatan dalam mutu pengajaran di kelas, mempunyai banyak 

faktor yang harus dipertimbangkan diantaranya yaitu dalam hal penyampaian 

materi dari sumber melalui saluran atau media tertentu ke penerimaan siswa, 

sedangkan metode yang digunakan di sekolah dirasakan masih kurang 

menciptakan suasana kondusif dan siswa terkesan pasif. Hanya mendengarkan 
                                                
7 Tobroni, Pendidikan Islam Paradigma Teologis, Filosofis, dan Spiritualis (Malang: UMM Press, 
2008), hal. 18. 
8 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.86. 
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penjelasan guru tanpa ada respon dari siswa, sehingga yang diketahui siswa 

hanya tersimpan dalam memori saja, tidak diungkapkan. Penyebab dari 

kepasifan siswa di kelas yaitu takut salah atau tidak percaya diri dan siswa 

cenderung malu mengungkap pendapatnya. 

Salah satu alternatife yang dapat dilakukan oleh seorang guru guna 

lebih mengaktifkan belajar siswa di kelas yaitu dengan menggunakan metode 

Jigsaw. Strategi ini dapat diterapkan pada pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi yang sudah ditetapkan dan diketahui siswa dengan membagikan 

bahan ajar yang lengkap. Ketepatan dalam strategi ini, siswa dibagi secara 

kelompok, sehingga siswa dapat mendiskusikan baik kelompok kecil atau 

kelompok besar. Setiap anggota kelompok kecil atau kelompok besar berusaha 

membuat resume untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Bentuk 

kelompok baru secara acak dan setiap anggota kelompok untuk saling 

menjelaskan resume kepada sesama anggota dalam kelompok baru tersebut 

sehingga diperoleh pemahaman yang utuh.9 

Pemilihan metode ini, siswa diharapkan dapat bekerja atau berpikir 

sendiri tidak hanya mengandalkan satu siswa saja dalam satu kelompok 

tersebut. Karena setiap siswa dituntut dapat meresume dan dapat 

mempresentasikan pada kelompok yang baru. 

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah 

guru dalam penyampaian materi yang lebih efektif dan efisisen didalam proses 

belajar pada materi akhlak digunakannya metode yang tepat untuk digunakan, 

                                                
9 Nurhadi .dkk, Pembelajaran kontekstual (CTL) dan Penerapan Dalam KBK (Malang: UM 
PRESS, 2004), hal.65. 



8 
 

maka penulis memilih “Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Pada 

Materi Akhlak Dengan Metode Jigsaw Di Kelas VIII SMPN 18 Malang.”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang 

akan di kemukakan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan metode jigsaw dalam pembelajaran akhlak di 

kelas VIII SMPN18 Malang? 

b. Apakah upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui 

penggunaan metode jigsaw? 

c. Apa faktor pendukung dan penghambat penggunaan metode jigsaw dalam 

pembelajaran akhlak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan metode jigsaw dalam 

pembelajaran akhlak sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

b. Mendeskripsikan penggunaan metode jigsaw dalam pembelajaran akhlak 

bisa meningkatkan motivasi belajar siswa atau tidak. 

c. Mendeskripsikan pendukung dan penghambat pengunaan metode jigsaw 

dalam pembelajaran akhlak? 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatan 

pemahaman siswa dan mampu menigkatkan motivasi belajar dari hasil belajar 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya materi akhlak. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk: 

a. Bagi sekolah, penelitian ini bisa diajukan sebagai bahan acuan, bagaimana 

cara meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas VIII SMPN 18 Malang. 

b. Bagi guru Pendidikan Agama Islam penggunaan metode jigsaw ini akan 

mempermudah para guru dalam memotivasi pembelajaran pada materi 

akhlak di tingkat SMP atau sederajat. 

c. Bagi peneliti dengan metode jigsaw diharapkan menambah wawasan, 

pengetahuan dan penerapan bagi praktikan untuk menigkatkan 

profesonalitas dalam penyampaian materi di dalam kelas. 

 

E. Definisi Operasional 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas serta lebih fokus pada 

tema yang akan diteliti, maka diperlukan sebuah definisi operasional yang 

akan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Adapun definisi 

operasional pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. Penigkatan  

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan, meningkatkan (usaha, 

kegiatan dsb), kini telah diadakan di bidang pendidikan; materi kesehatan 
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menentukan perlunya-pengawasan usaha terhadap usaha perdagangan 

eceran obat.10 

b. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat di artikan kecenderungan siswa untuk menemukan 

aktivitas belajar yang bermakna dan berharga sehingga mereka merasakan 

keuntungan dari aktivitas belajar tersebut.11 Dalam penelitian ini motivasi 

belajar merupakan peningkatan belajar siswa secara mental, emosi, dan 

fisik dalam menerima pelajaran yang di berikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Hal ini juga dapat berupa penyampaian pendapat dan 

penyampaian sanggahan terhadap pendapat tertentu, maupun terhadap 

pendapat-pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. 

c. Materi Akhlak 

Materi akhlak merupakan mata pelajaran yang menjadi bagian dari 

Pendidikan Agama Islam (PAI), yang menekankan pada pembahasan 

macam-macam akhlak terpuji dan tercela. Dalam perangkat pembelajaran 

akhlak terpuji antara lain: menjelaskan adab makan dan minum, 

menampilkan contoh adab makan dan minum, mempraktekkan adab 

makan dan minum. Sedangkan prilaku tercela yang disebutkan ialah; 

menjelaskan pengertian prilaku dendam dan munafik, menjelaskan ciri-ciri 

pendendam dan munafik, menghindari prilaku pendendam dan munafik 

                                                
10 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
2007), hal. 433. 
11 Esa Nur Wahyuni, M.Pd., Motivasi Dalam  Pembelajaran, ( UIN-Malang:  2009) , hal. 38. 
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dalam kehidupan sehari-hari.12 Pada siswa kelas VIII, Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat yang telah tercantum dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di sekolah. 

d. Metode Jigsaw 

Metode jigsaw merupakan sebuah strategi yang menarik untuk diguanakan 

jika materi yang akan di pelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan 

materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian.13 Upaya guru 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membagi menjadi 

beberapa kelompok dan menukarkan salah satu anggota ke kelompok 

lainnya, sehingga bisa menyelesaikan tugas yang telah di berikan oleh 

guru terhadap siswa dalam pemecahan masalah tertentu.   

e. Sekolah Menengah Pertama 18 Kota Malang 

Sekolah Menengah Pertama 18 Kota Malang merupakan salah satu 

sekolah Negeri di Kota Malang yang terletak di Jl. Soekarno Hatta no. 

394, Perum Griya Santa,Malang. Sekolah ini merupakan salah satu 

sekolah yang terletak di komplek perumahan Griya Santa yang terdapat 

pula sekolahan yang lain, seperti sekolah dasar Insan Amanah kota 

Malang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu : 

                                                
12 Ika Setiyani, Dica Latina, Ismunajab,  Pendidikan agama Islam SMP/MTs kelas VIII, (Jakarta: 
Swadaya Murni, 2010), hal.116-128.  
13 Drs. H. Ahmad Sabri, M.Pd., Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, (Jakarta: 
Quantum Teaching, 2005), hal. 135. 
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1. Bab I, berisi tentang Latar Belakang masalah yang menjadi landasan 

peneliti untuk mengangkat tema penelitian ini. Rumusan Masalah yang 

tertuang dalam pertanyaan penelitian. Tujuan Penelitian yang memuat 

tentang tujuan dari penelitian ini. Manfaat Penelitian yang 

mengungkapkan tentang manfaat hasil penelitian ini. Definisi Operasional 

yang berisi tentang batasan istilah dalam judul penelitian ini. Dan 

sistematika penulisan, yang merupakan penjelasan tentang sistematika 

penulisan laporan hasil penelitian ini. 

2. Bab II, memaparkan tentang kajian pustaka dari judul penelitian yang 

diangkat, yang membahas tentang : motivasi belajar, materi akhlak, 

metode jigsaw. Pembahasan kepustakaan ditujukan untuk mempermudah 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

3. Bab III, berisi penjelasan tentang metode penelitian yang akan digunakan 

oleh peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, 

serta teknis analisis data yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini.  

4. Bab IV, merupakan uraian tentang hasil atau laporan penelitian. Uraian ini 

akan dibagi menjadi dua pembahasan yaitu pembahasan tentang latar 

belakang objek penelitian dan pembahasan tentang penyajian dan analisis 

data sesuai dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan. 

5. Bab V, berisi tentang kesimpulan penelitian. Bab ini merupakan bagian 

akhir dari laporan penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga 

menyampaikan saran-saran terhadap objek penelitian serta pihak-pihak 

yang terlibat dalam penelitian ini. 


