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BAB  I 

P E N D A H U L U A N 

A . Latar Belakang : 

Masalah pembaharuan berlangsung  secara terus menerus dan terjadi 

dimanapun dan kapanpun waktunya. Perubahan terjadi di semua sektor. Kejadiannya 

begitu cepat dan sering diluar dugaan, sehingga kita sering terkejut karena belum siap 

menghadapinya. Produk teknologi berubah , anak didik  berubah, hampir semua 

dapat berubah dengan cepat termasuk keadaan masyarakat . 

Apabila kita memperhatikan kemajuan bidang  komunikasi yang sudah 

menembus daerah pedesaan memungkinkan masyarakat memiliki informasi global 

secara cepat. Dengan demikian akses informasi masyarakat menjadi beragam. Situasi 

seperti ini menyebabkan kultur masyarakat berubah seiring dengan terjadinya 

akulturasi budaya lokal dan budaya luar. Perubahan kultur masyarakat berpengaruh 

secara signifikan dengan perilaku siswa sehari-hari, baik disekolah, dirumah  maupun 

dimana saja mereka berada. 

Untuk menyikapi tentang perubahan ini kiranya   perubahan kurikulum, dari 

kurikulum berbasis konten ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan yang 

terbaru adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Berbasis 

Komptensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), merupakan 

salah satu jawaban untuk mencari solusi permasalahan global akibat perubahan. 

Istilah komptensi dapat diartikan sebagai ” kemampuan yang dapat ditampilkan ”. 

Siswa bukan sekedar ” tahu apa ? ”, tetapi    ” bisa apa ?”. Lebih lengkapnya peserta 

didik  hendaknya menguasai 4 pilar pilar pembelajaran dari UNESCO; seperti yang 
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di jelaskan oleh Dr. Dasim Budimansyah, M Si, dalam bukunya tentang Model 

pembelajaran  ( 2007 : ii ) yaitu : ’learnin to know (pembelajaran untuk tahu), juga 

harus terjadi ’learning to do (pembelajaran untuk (berbuat), dan bahkan dituntut 

sampai pada ’learning to be (pembelajaran untuk membangun jati diri yang kokoh), 

dan  ’learning to live  together  (pembelajaran untuk hidup secara harmonis). 

Oleh sebab itu domain (ranah) tujuan pembelajaran seharusnya tidak hanya 

kognitif (pemahaman), tetapi meliputi juga psikomotorik (praktek)  dan affektif  

(sikap) peserta didik. Konsekuensinya nilai hasil belajar siswa pada kurikulum harus 

meliputi 3 aspek yaitu : pemahaman, praktek dan sikap. 

Untuk mewujudkan hal di atas, maka guru harus mau merubah cara 

pandang dan pola pikir tentang hakekat belajar mengajar. Peran siswa perlu digeser 

dari peran ”konsumen gagasan” ke arah  ”produsen gagasan”. Dalam peran 

konsumen, siswa hanya menerima informasi secara pasif; Seperti mencatat, 

mendengar, meniru dll. Sedangkan apabila berperan sebagai produsen, siswa 

menghasilkan karya/gagasan, menulis gagasan, merancang membuat model, meneliti, 

memecahkan masalah, menemukan rumus/gagasan baru. Disamping itu peran guru 

harus dirubah dari peran ”penghambat proses belajar” (learning destoyer) yang sering 

terjadi secara tidak sengaja ke ”peran pemermudah/ pemicu proses belajar (learning 

facilitator)” 

Dalam proses pembelajaran, guru harus menyadari bahwa setiap siswa 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang 

lainnya. Adanya kompetensi yang bebeda tersebut, membuat guru harus pandai-

pandai dalam memilih metode pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran 

dapat berjalan baik dan membuahkan hasil yang lebih baik pula, yaitu tercapainya 
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tujuan yang diinginkan. Tidak sedikit guru yang mengalami kegagalan dalam 

melaksanakan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat sering kali setelah akhir proses 

pembelajaran dan diadakan evaluasi dalam bentuk postest, tidak sedikit siswa yang 

mendapatkan nilai rendah tidak sesuai dengan harapan. 

Kalau kita mau memperhatikan, kegagalan dalam proses pembelajaran itu 

disebabkan banyak hal, salah satunya adalah metode pembelajaran yang diterapkan 

guru kurang sesuai dengan kondisi siswa. Sebenarnya banyak sekali jenis strategi  

pembelajaran yang ada dan harus dicoba guru untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Dari sekian banyak strategi pembelajaran kooperatif  diantaranya adalah 

strategi pembelajaran kooperatif model round table problem solving dan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsa, dan kedua strategi pembelajaran kooperatif inilah 

yang akan dijadikan pembahasan kemudian  strategi konvensional sebagai  

pembandingnya. 

Strategi pembelajaran kooperatif model round table problem solving yaitu 

jenis model pembelajaran kooperatif  yang mana siswa melakukan diskusi kelompok 

untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dalam duduk dengan meja 

melingkar. 

Adapun strategi pembelajaran tipe Jigsaw  merupakan model pemelajaran 

kooperatif, siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiridari 4-5 orang dengan 

memperhatikan keheteroginan, bekerjasama positif dan setiap anggota bertanggung 

jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan 

menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. 

Pendidikan Agama Islam adalah salahlah satu mata pelajaran yang di 

ajarkan di SMP baik negeri maupun swasta. Pendidikan Agama Islam, merupakan 
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sub sistem dari Pendidikan Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa terhadap Agama Islam. Sehingga 

menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlaq 

mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat berbangsa dan bernegara. 

Mengingat pentingnya tujuan pendidikan Agama Islam di sekolah, maka 

siswa yang melakukan aktifitas belajar memerlukan motivasi yang kuat. Karena 

motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

dapat menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah bagi kegiatan belajar 

tersebut, sehingga tujuan belajar dapat tercapai. 

Permasalahan yang ada sekarang, masih banyak guru yang belum mau 

merubah cara mengajarnya.  Banyak metode ceramah sangat mendominasi guru, 

sehingga tidak sedikit suasana belajar mengajar menjadi kaku, siswa banyak yang 

pasif. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centered). Suasana pembelajaran yang  menyenangkan siswa, dan dapat 

menimbulkan kreatifitas siswa-siswanya. 

Selanjutnya untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan, Standar 

Proses Pendidikan (SPP) memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab 

bagaimanapun idealnya standar isi dan standar lulusan standar-standar lainnya, tanpa 

didukung oleh standar proses yang memadai, maka standar-atandar tersebut tidak 

akan memiliki nilai apa-apa. Dalam konteks itulah standar proses pendidikan 

merupakan hal yang harus mendapat perhatian bagi pemerintah. (PP No. 19 Tahun 

2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6). 

Dalam implementasi SPP, guru merupakan komponen yang sangat penting, 

sebab keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan sangat tergantung pada guru 
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sebagai ujung tombak. Oleh karena itulah upaya peningkatan kualitas pendidikan 

seharusnya dimulai dari pembenahan kemampuan guru. Salah satu kemampuan yang 

harus dimiliki guru adalah bagaimana merancang suatu strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai, karena kita yakin tidak 

semua tujuan bisa dicapai oleh hanya satu strategi tertentu. 

Bertolak dari banyak hal tersebut di atas, maka penulis ingin mencoba untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan strategi pembelajaran kooperatif. 

B . Rumusan Masalah. 

Dari permasalahan yang terjadi sebagaimana telah diungkapkan pada 

paparan diatas, maka penulis mencoba merumuskannya  sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan strategi  pembelajaran  kooperatif  dalam mata PAI di 

kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi. 

2. Bagaimana hasil belajar dengan strategi pembelajaran  kooperatif  tipe Jigsaw 

mata pelajaran PAI 

3. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran PAI dengan pembelajaran CTL 

4. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran PAI dengan srategi pembelajaran round 

table problem solving 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai tujuan untuk menambah 

pengetahuan tentang teori yang berkaitan dengan strategi kooperatif utamanya 

tentang pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa untuk mata pelajaran 
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pendidikan agama Islam, dengan menerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw, dan  strategi pembelajaran kooperatif  Round Table Problem Solving. 

2. Tujuan khusus 

Selanjutya tujuan khusus dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat  : 

a. Bagi guru : 

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan  dan mengembangkan profesionalisme 

2. Untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. 

b. Bagi siswa.: 

1. Dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa. 

2. Melatih siswa untuk bekerja sama dengan orang lain.( kelompoknya). 

3. Dapat meningkatkan hasil belajar. 

D. Penelitian terdahulu 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan 

penelitian ini, yaitu : 

Sri Asih, dengan tesisnya tentang ”Peningkatan Kualitas Proses dan 

Hasil Belajar  PAI Siswa Kelas VI SDM 8 KH Mansur Malang Melalui Metode 

Pembelajaran Cooperative Learning”  Program Studi Magister Ilmu Agama 

Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2009. Berbicara 

tentang penigkatan prestasi belajar siswa dan faktor faktor yang 

mempengaruhinya. 
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Pembelajaran Menggunakan Metode Problem Solving Hubungannya 

dengan Minat Belajar Peserta Didik terhadap Pelajaran SKI  

(http://blok.gurumadrasah. com, Saturday, Apr 16
th

 2011). Tentang upaya untuk 

peningkatan prestasi belajar 

Rina Yulaikawati, dengan tesisnya tentang “ Pengaruh Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw dan Mutivasi Belajar Siswa Terhadap Ketrampilan 

Menulis Narasi” Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana, 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta,2010. Sebuah studi eksperimen tentang 

uji coba penerapan strategi kooperatif di SMP Negeri 1 Kedungalar kabupaten 

Ngawi 

E. Sistimatika Pembahasan 

Adapun sistimatika pembehasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I   :  PENDAHULUAN  : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, tujan umum, tujuan khusus, penelitian terdahulu, dan 

sistimatika pembahasan 

BAB  II  : KAJIAN PUSTAKA  : Pengetahuan tentang belajar, Pengertian 

belajar, prinsip-prinsip belajar, Faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar, faktor intern, faktor ektern. Hakekat  strategi pembelajaran, 

jenis jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran kooperatif, 

pengertian strategi pembelajaran kooperatif, karakteristik strategi 

pembelajaran kooperatif, prinsip-pinsip strategi pembelajaran 

kooperatif, langkah-lagkah srategi pembelajaran kooperatif, 

kelebihan dan kekurangan  strategi pembelajaran kooperatif. Strategi 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, pengertian strategi pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw, pembelajaran kooperative round table 
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problem solving, pengertian pembelajaran kooperative round table 

problem  solving, strategi konvensional, pegertian strategi 

konvensional karakteristik strategi  konvensional, kelebihan dan 

kekuragan strategi pembelajaran konvensional. 

BAB III : METODE PENELITIAN : Pendekatan penelitian dan tehnik 

pengumpulan data, lokasi penelitian, informan penelitian, instrumen 

penelitian, proposisi penelitian, tehnik analisa data, 

BAB   IV : PENYAJIAN DATA : Implementasi strategi kooperatif  tipe jigsaw 

dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Widodaren, gambaran 

umum SMP Negeri 1 Widodaren, sejarah singkat tetang berdiri dan 

berkembangannya, visi, misi dan tujuan, keadaan fisik dan non fisik, 

keadanaan guru, siswa, karyawan/wati dan komite sekolah, tehnik 

dan isnstrumen pembelajaran. Impelmentasi pembelajaran kooperatif  

round table problem solving di PAI di SMP Negeri 3 Widodaren, 

gambaran umum SMPN 3 Widodaren, sejarah singkat tetang berdiri 

dan perkembangannya, visi, misi dan tujuan, keadaan fisik dan non 

fisik, keadanaan guru, siswa, karyawan/wati dan komite sekolah, 

tehnik dan isnstrumen pembelajaran, penjelasan pelaksanaan PBM. 

Implementasi  strategi konvensional dalam pembelajaran PAI di 

SMPN 3 Widodaren, gambaran umum SMPN 4 Widodaren, sejarah 

singkat tentang berdiri dan perkembangannya, visi, misi dan tujuan, 

keadaan kisik dan non fisik, keadanaan guru, siswa, karyawan/wati 

dan komite sekolah, tehnik dan isnstrumen pembelajaran.   

Implementasi metode kooperatif  tipe Jigsaw dalam pembelajaran 
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PAI di SMP Negeri 1 Widodaren;  motivasi, aktifitas, dan prestasi 

siswa dalam pembelajaran kooperatif  tipe Jigsaw di SMP Negeri 1 

Widodaren. 

Implementasi strategi pembelajaran konvensional dalam 

pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 Widodaren;  motivasi, aktifitas, 

dan prestasi siswa dalam strategi pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 

Widodaren. 

Implementasi metode kooperatif  Round Table Problem Solving 

dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Widodaren; moivasi, 

aktifitas, dan prestasi siswa dalam pembelajaran kooperatif  Roud 

Table Problem Solving di SMP Negeri 4 Widdaren. 

BAB   V  :    HASIL PENELTIAN : Perbedaan   antara  penerapan srategi 

kooperatif tipe Jigsa, dan strategi Round Table Problem Solving, 

dengan yang menggunakan strategi konvensional; Pengaruh interaksi 

strategi  pembelajaran kooperatif  tipe Jigsaw, pengaruh interaksi 

strategi konvensional dan pengaruh interaksi strategi kooperatif 

Round  Table  Problem Solving  terhadap prestasi belajar siswa 

dalam  mempengaruhi pemahaman dan pengamalan agama siswa. 

Managemen kelas dan evaluasi dalam strategi kooperatif  tipe 

Jigsaw, kelebihan dan kekurangan  strategi kooperatif tipe Jigsaw 

dalam implementasi strategi pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 

Widodaren; managemen kelas dan evaluasi dalam srategi 

konvensional kelebihan dan kekurangan strategi srategi konvensional 

dalam implementasi strategi pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 
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Widodaren; managemen kelas dan evaluasi dalam strategi kooperatif 

Round  Table  Troblem Solving,  kelebihan dan kekurangan  strategi 

kooperatif  Round  Table  Problem Solving, dalam implementasi 

strategi pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Widodaren. 

BAB   VI  : PENUTUP : Dalam bab penutup ini penulis sampaikan tentang 

kesimpulan, implikasi teoritik, serta saran – saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


