
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran pokok atau wajib 

dari satuan pendidikan yang diajarkan mulai di sekolah dasar sampai dengan 

perguruan tinggi.1 Ilmu agama mempunyai kedudukan yang sangat penting 

karena memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia, yakni 

membentuk manusia seutuhnya baik jasmani maupun rohani. 

Pendidikan ilmu agama pada zaman dahulu, kebanyakan dilakukan di 

tempat-tempat informal, seperti dalam keluarga, mesjid, dan sebagainya. 

Metode-metode mengajar yang dipakai di tempat-tempat informal ini hanya 

berkisar sekitar ceramah dan memorisasi (hafalan). Terkadang di tempat-

tempat yang guru atau kyainya berpikiran maju, metode lain seperti tanya-

jawab dan drill (latihan berulang-ulang) juga digunakan hingga batas tertentu. 

Namun, di tempat-tempat formal seperti sekolah atau madrasah sudah sejak 

dulu guru-gurunya menggunakan metode resitasi (membaca hafalan) dan 

tanya-jawab disamping metode ceramah dan memorisasi.2  

                                                 
1 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

150. 
2 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung, PT. 

Remaja Rosdakarya, 2005), 203.  



Dengan demikian, pendidikan agama dianggap pelajaran yang 

membosankan dan menjenuhkan. Karena ilmu agama hanya terbatas pada 

konsep, kisah-kisah, dan hafalan. Penilaian ini tidak sepenuhnya harus 

disalahkan karena terkadang ini dipengaruhi oleh cara pengajaran yang 

berpusat pada guru atau dengan kata lain siswa hanya dijadikan sebagai 

obyek. Dimana siswa hanya dibiarkan duduk, diam, dengar, catat, hafalkan, 

dan tidak dibiasakan secara aktif. Akibatnya siswa menjadi bosan dan tidak 

berminat dalam pelajaran, sehingga pembelajaran tidak dapat berjalan dengan 

lancar. Menurut Sardiman bahwa proses belajar itu akan berjalan lancar kalau 

disertai dengan minat dan kemauan untuk belajar. Motivasi yang tepat akan 

menghasilkan hasil belajar yang optimal.3 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 januari 2009 dengan 

guru agama Islam kelas V SD NURUL HUDA  Surabaya yang menyatakan  

bahwa pelajaran agama Islam di kelas V disampaikan melalui ceramah, 

hafalan, dan pemberian tugas baik secara individu maupun kelompok. Untuk 

tugas berkelompok, dikerjakan di luar jam pelajaran. Di dalam kelas, sebagian 

besar pembelajaran didominasi oleh guru, sedangkan siswa pada umumnya 

pasif dan menerima saja penyampaian dari guru. Akibatnya siswa menjadi 

bosan dan kurang berminat terhadap materi yang berda mpak pada rendahnya 

hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata -rata kelas mata 

pelajaran agama kelas V semester I tahun ajaran 2009-2010 sebesar 6,55. 

                                                 
3 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), 93. 



Untuk mengatasi hal-hal tersebut, perlu diterapkan suatu model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan minat, aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif, menurut penelitian para ahli dapat 

memperbaiki sikap siswa dan memberikan motivasi yang lebih besar.4  Selain  

itu pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar, kemampuan 

hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang 

lain, serta dapat meningkatkan harga diri, dan dapat merealisasikan kebutuhan 

siswa dalam belajar berpikir,serta memecahkan masalah. 5 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang 

menghendaki siswa bekerjasama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan 

tugas bersama dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu 

penghargaan bersama.6 Pembelajaran ini akan berjalan dengan baik di kelas 

yang kemampuannya merata, demikian pula kelas yang memiliki kemampuan 

yang bervariasi. Apakah mungkin pembelajaran kooperatif dapat berjalan 

dengan dengan baik ?, sebab pembelajaran kooperatif, guru hanya sebagai 

fasilitator dan pengelola kegiatan pembelajaran serta pembimbing siswa. 

Selain itu, guru hanya mendorong siswa untuk melakukan kerjasama dalam 

kegiatan-kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran teman seba ya. 

                                                 
4 M. Ibrahim,  R. Fida, M. Nur, dan Ismono, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya, Unesa 

Press, 2000), 18. 
5 Dr. Wina Sanjaya, M.Pd, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan,  (Jakarta, Kencana, 2007), 240. 
6 M. Ibrahim,  R. Fida, M. Nur, dan Ismono, Pembelajaran Kooperatif,6. 



Oleh karena itu, peneliti mencoba menerapkan pembelajaran 

kooperatif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam supaya dapat menarik 

perhatian siswa dan siswa tidak merasa bosan. 

Bertolak dari uraian diatas, maka akan dilakukan suatu penelitian 

dengan judul “Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas V Semester I SD 

NURUL HUDA Surabaya”. 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan penelitian pada dua 

hal saja, dua hal tersebut meliputi : 

a. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diteliti adalah pembelajaran 

kooperatif. 

b. Ketuntasan belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil belajar siswa 

setelah pembelajaran kooperatif. 

C. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan dalm skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran kooperatif ? 

2. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif ? 

3. Apakah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif dapat tercapai 

ketuntasan hasil belajar siswa ? 



4. Apakah ada korelasi (hubungan) antara hasil belajar siswa sebelum 

pembelajaran kooperatif dengan hasil belajar siswa sesudah pembelajaran 

kooperatif pada pembelajaran PAI di kelas V SD Nurul Huda Surabaya ? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran 

kooperatif. 

2. Mendeskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif. 

3. Mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa. 

4. Mendeskripsikan ada atau tidak adanya korelasi (hubungan) antara hasil 

belajar siswa sebelum pembelajaran kooperatif dengan hasil belajar siswa 

sesudah pembelajaran kooperatif pada pembelajaran PAI di kelas V SD 

Nurul Huda Surabaya . 

E. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Alternatif ( Ha ) berbunyi : 

Ada hubungan antara hasil belajar siswa sebelum pembelajaran kooperatif 

( Pre Test ) dengan hasil belajar siswa sesudah pembelajaran kooperatif      

( Post Test ). 

2. Hipotesis Nihil ( Ho ) berbunyi : 

Tidak ada hubungan antara hasil belajar siswa sebelum pembelajaran 

kooperatif ( Pre Test ) dengan hasil belajar siswa sesudah pembelajaran 

kooperatif  ( Post Test ). 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 



1. Akademik Ilmiah 

a. Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah dalam upaya   

mengembangkan ilmu penulis serta untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan studi program S1 Jurusan PAI Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya  

b. Penulisan sripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan.  

2. Sosial Praktis 

a. Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sumbangan informasi bagi guru 

PAI untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

model pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan kooperatif. 

b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

bagi guru atau mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.  

G. Definisi Operasional 

1. Implementasi 

Dalam kamus ilmiah popular implementasi diartikan penerapan.7 

2. Model pembelajaran kooperatif 

Kooperatif dalam bahasa Inggrisnya adalah cooperative yang 

artinya bekerjasama.8 Sedangkan dalam bahasa Indonesia kooperatif 

                                                 
7 Pius A. Partanto & M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer , (Surabaya, Arkola, 

1994), 92. 
8 Drs. K. Adi Gunawan, Kamus Lengkap Inggris -Indonesia & Indonesia-Inggris,  

(Surabaya, Kartika, 2001), 80. 



artinya adalah secara bersama-sama atau bersifat kerjasama.9 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokkan atau tim kecil, yaitu antara 4 

sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda.10 

 

 

3. Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan, 

yang dilaksanakan dengan menggunakan metode imposisi, dengan cara 

menuangkan pengetahuan kepada siswa.11 

4. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani-rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.12 

5. Siswa kelas V, adalah peserta didik pada tingkat kelima pada jenjang 

sekolah dasar. 

6. Nurul Huda, adalah sebuah nama lembaga pendidikan sekolah dasar. 

                                                 
 9 Pius A. Part anto & M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, 371. 

10 Dr. Wina Sanjaya, M.Pd, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 
Pendidikan, 240. 

11 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, ( Bandung, PT. Remaja 
Rosdakarya, 2007 ), 25.  

12 Drs. Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung,  PT. Al-
Ma’arif, 1962), 23. 

 



Jadi, maksud dari “Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif 

Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas V Semester I SD 

NURUL HUDA Surabaya” adalah suatu upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan cara menerapkan suatu model pembelajaran, yaitu model 

pembelajaran kooperatif.  

 

 

 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, penulis akan membahas tentang latar belakang penulisan 

skripsi ini, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis 

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika 

pembahasan.  

Pada bab kedua, penulis akan membahas tentang pembelajaran 

kooperatif, teori yang melandasi pembelajaran kooperatif, tujuan 

pembelajaran kooperatif, tahapan dalam pembelajaran kooperatif serta 

penelitan yang relevan 

Bab ketiga akan membahas tentang metode penelitian yang meliputi : 

jenis penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data. 



Bab keempat membahas tentang laporan hasil penelitian yaitu kajian 

historis obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pengujian 

hipotesis. Adapun kajian histories obyek penelitian meliputi : profil yayasan 

pondok pesantren nurul huda, profil sekolah dasar nurul huda, keadaan guru, 

keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana pendidikan, struktur organisasi 

sekolah, serta struktur kurikulum, penyajian hasil penelitian dan analisis data. 

Bab kelima penutup yang meliputi simpulan dan saran. 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran 

yang berdasarkan faham konstruktivis.1 Menurut Hamid Hasan, kooperatif 

mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama.2 

Sedangkan menurut Slavin, kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya 4 - 6 orang siswa dengan struktur kelompok 

                                                 
1 Drs. H. Isjoni, M.Si, CoopertiveLearning   “ Mengembangkan Kemampuan Belajar 

Berkelompok ”,  ( Bandung, Alfabeta, 2009 ), 11. 
2 Dra.Hj. Etin Solihatin, M. Pd & Raharjo, S.pd, Cooperative Learning “Analisis Model 

Pembelajaran IPS ”, ( Jakarta, Bumi Aksara, 2007 ), 4. 




