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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama dan budi pekerti merupakan suatu mata pelajaran 

yang menggabungkan antara pendidikan agama dengan pendidikan budi 

pekerti. Tentu hal ini bukan hal asing untuk didengar, karena pendidikan budi 

pekerti sejatinya telah ada dalam kurikulum nasional, yaitu sejak Indonesia 

merdeka. Keberadaan pendidikan budi pekerti timbul dan tenggelam dalam 

kurikulum pendidikan nasional. Perubahan tersebut terjadi bukan tanpa alasan, 

melainkan pakar-pakar pendidikan menginginkan adanya perbaikan yang bisa 

membawa peserta didik ke arah yang lebih maju. 

Pendidikan agama dan budi pekerti di SMK pada umumnya sama 

dengan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, yang mana 

pendidikan tersebut termasuk pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

merupakan suatu proses penanaman nilai-nilai moral kepada peserta didik 

yang diimplementasikan melalui pembelajaran di sekolah, sehingga peserta 

didik mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karenanya terdapat lima langkah yang harus 

diimplementasikan dalam pembelajaran kurikulum 2013, yaitu mengamati, 

bertanya, menalar, mencoba dan mengomunikasikan.1 

Kesulitan yang dihadapi peserta didik saat pembelajaran yaitu 

waktu yang minim atau tidak lebih dari 70 menit dalam 1 minggu. 

1 Imas Kurniasih. (2014). Sukses Mengimplementasi Kurikulum 2013; Memahami 

Berbagai Aspek dalam Kurikulum 2013. Kata Pena. Hal. 64 
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Artinya mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti yang 

diajarkan di sekolah hanya di tempuh dalam satu kali pertemuan 

selama seminggu, dengan durasi waktu 70 menit. Hal tersebut 

menuntut agar semua peserta didik lebih faham dalam pelajaran dan 

lebih aktif dalam pembelajaran. Namun tidak didukung dengan 

kreativitas seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. 

Menurut Darji Darmodiharjo, tugas guru sebagai penjabaran dari misi 

dan fungsi yang diembannya, minimal ada tiga yaitu 1) Mendidik 

yang lebih menekankan pada jiwa, karakter dan kepribadian, 2) 

Mengajar yang menekankan pada pengembangan kemampuan 

penalaran peserta didik, dan 3) Melatih yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan penerapan teknologi.2 

Perencanaan pengajaran sangat penting bagi pendidik sebelum 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Perencanaan yang baik dan matang 

akan menghasilkan keberhasilan dalam pembelajaran. Oleh karenanya perlu 

bagi pendidik untuk mengonsep pembelajaran dengan teknik dan metode yang 

tepat, salah satunya yaitu metode jigsaw. Metode jigsaw termasuk pada 

pembelajaran kooperatif, yang mana peran pendidik yaitu sebagai fasilitator 

dan peserta didik berhak untuk menemukan dan menerapkan ide-ide yang 

diperoleh.3 Sehingga dengan adanya metode jigsaw dalam pembelajaran 

                                                           
2 Marno dan Idris. (2014). Strategi, Metode, dan Teknik Mengajar. Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media. Hal.18 
3 Abdul Majid. (2016). Strategi Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 

182 
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pendidikan agama dan budi pekerti diharapkan peserta didik mampu 

memahami pelajaran dan aktif dalam pembelajaran. 

Berangkat dari permasalahan yang didapat pada saat praktik 

pengalaman lapangan di SMK Muhammadiyah 2 Malang, peneliti 

menemukan beberapa kekurangan. Khususnya dalam hal pembelajaran, yaitu 

kurang tepatnya metode yang digunakan oleh pendidik, sehingga peserta didik 

mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil belajar peserta didik. Selain itu, keaktifan peserta didik sangat 

kurang, hal tersebut dipengaruhi oleh metode yang kurang tepat. Oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan 

metode jigsaw di beberapa kelas dan tanpa metode jigsaw di beberapa kelas 

pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. 

Jika dilihat dari fenomena yang terjadi di atas, penulis tertarik 

untuk meneliti dan membahas dalam penulisan skripsi yang berjudul: 

“Pengaruh Metode Jigsaw terhadap Pemahaman dan Keaktifan 

Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

di SMK Muhammadiyah 2 Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan 

mengajukan beberapa pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh metode jigsaw terhadap pemahaman dan keaktifan 

siswa pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang? 

2. Apa faktor yang memengaruhi pemahaman dan keaktifan siswa pada 

mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas, maka dapat di tarik 

bahwa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah: 

1. Mengidentifikasi pengaruh metode jigsaw terhadap pemahaman dan 

keaktifan siswa pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti 

di SMK Muhammadiyah 2 Malang. 

2. Mendeskripsikan faktor yang memengaruhi keaktifan dan pemahaman 

siswa pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

semua pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu untuk menyumbangkan 

khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan metode pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman dan keaktifan peserta didik di kelas. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang 

luas untuk meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

2. Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan dalam mengatur strategi pembelajaran, khususnya dalam 

hal ketepatan memilih metode pembelajaran. 

3. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan yang luas, khususnya dalam hal meningkatkan 

pemahaman dan keaktifan siswa dengan menggunakan metode 

jigsaw.  
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E. Definisi Operasional 

1. Definisi Pengaruh 

Pengaruh yaitu “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang”.4  

Pengaruh yang diharapkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu 

adanya daya yang timbul dari metode jigsaw yang dapat merubah 

kemampuan peserta didik dalam pemahaman dan keaktifan pada saat proses  

pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. 

2. Metode Pembelajaran Jigsaw 

Metode jigsaw termasuk pada pembelajaran kooperatif yang terus 

dikembangkan oleh beberapa ahli yang sekarang dikenal dengan sebutan 

metode pembelajaran. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode 

yang melibatkan sejumlah siswa dalam kelompok kecil untuk bekerjasama 

dan belajar, yang mana siswa dituntut untuk saling membantu secara 

interaktif agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu yang 

termasuk pada pembelajaran kooperatif ialah metode jigsaw.5 

Menurut Lie pembelajaran jigsaw merupakan pembelajaran dengan 

cara berkelompok, peserta didik belajar dan bekerjasama dalam kelompok 

                                                           
4 https://kbbi.web.id/pengaruh. Tanggal: 14/12/2017. Pukul: 20.23 
5 Warsono dan Hariyanto. (2012). Pembelajaran Aktif; Teori dan Asesmen. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. Hal.159 

https://kbbi.web.id/pengaruh
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kecil yang beranggotakan 4 sampai 6 orang secara heterogen, seluruh 

peserta didik bertanggung jawab secara mandiri.6 

3. Definisi Pemahaman Peserta Didik 

Definisi pemahaman diambil dari kata paham. Paham sendiri 

memiliki arti pengertian atau  mengerti benar.  Pemahaman menurut kamus 

bahasa Indonesia berarti perihal menguasai, mengerti dan dapat memahami 

sesuatu.7 Adapun makna imbuhan pe dan an ini memiliki makna yang 

menggambarkan suatu proses, dengan kata lain, pemahaman ialah suatu 

proses yang dilakukan peserta didik dalam memahami sesuatu yang 

dipelajari. 

Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peserta didik 

mampu untuk menjelaskan materi ajar, mampu membedakan konsep, 

mampu memberi contoh sesuai dengan materi ajar, dan mampu untuk 

meringkas materi atau inti dari materi pembelajaran. 

4. Definisi Keaktifan Peserta Didik 

Menurut pengamatan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh 

bahwa keaktifan merupakan suatu sikap yang diperlihatkan oleh seseorang 

dalam interaksinya terhadap proses pembelajaran selama berlangsung.  

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Mukhlison  Effendi yang 

menyatakan, bahwa keaktifan belajar merupakan proses interaksi antara 

                                                           
6 Abdul Majid. (2016). Strategi Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 173 
7 Tim Lingua Edukasi, (2017). Kamus Bahasa Indonesia; Terlengkap dan Terupdate. 

Yogyakarta: Cemerlang Publishing. Hal. 386 
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pendidik dan peserta didik untuk memperoleh hasil belajar, baik dalam segi 

kognitif, afektif dan psikomotorik.8 

Adapun yang dimaksud keaktifan pada penelitian ini ialah peserta 

didik aktif dalam memberikan respon atau timbal balik ketika guru bertanya, 

peserta didik aktif dalam bertanya, aktif dalam mengeluarkan pendapat 

ketika proses pembelajaran, serta aktif dalam berinteraksi dan bekerjasama 

saat proses diskusi berlangsung. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran kepada pembaca terkait dengan isi penelitian yang 

dikelompokkan menjadi beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika 

penulisan ialah sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, pada bab ini akan diurai terkait dengan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi operasional dan sistematika penulisan. 

Bab II terdiri dari kajian pustaka yang menguraikan tinjauan terkait 

dengan metode jigsaw terhadap pemahaman dan keaktifan peserta didik 

pada mata pelajaran PABP, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.  

Bab III metode penelitian, pada bab ini akan menjelaskan terkait 

dengan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, hipotesis penelitian, teknik pengumpulan data, 

prosedur penelitian dan teknik analisis data. 

                                                           
8 Mukhlison Effendi. (2013, Oktober). Integrasi Pembelajaran Active Learning dan 

Internet-Based Learning dalam Meningkatkan Keaktifan dan Kreatifitas Belajar Mahasiswa 

Prodi PGMI STAIN Ponorogo. Nadwa Jurnal Pendidikan Islam.  Vol 7, Nomor 2. Hal. 300 
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Bab IV hasil penelitian, pada bab ini peneliti akan menganalisis 

berdasarkan teori yang telah dibahas pada bab II dengan tujuan untuk 

mengungkap kebenaran. 

Bab V kesimpulan dan saran, pada bab ini penulis akan 

menyimpulkan terkait dengan hasil penelitian dan memberikan saran dengan 

maksud untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 


