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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada 

pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama 

lain untuk mencapai tujuan.
1
 Belajar merupakan kewajiban peserta didik. 

Akan tetapi, tidak semua peserta didik mempunyai kesadaran yang sama 

untuk belajar. Terkadang ada yang bersikap santai dalam belajar dan ada pula 

yang belajar apabila memang ada tugas dari guru saja sehingga hasil 

belajarnya berada dibawah kemampuan yang sebenarnya ia miliki.
2
 Oleh 

karena itu kemampuan seorang guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswanya. 

Kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta didik, akan ditentukan oleh 

kerelevansian suatu strategi yang sesuai dengan tujuan. Itu berarti tujuan 

pembelajaran akan dapat dicapai dengan penggunaan strategi yang tepat 

sesuai dengan standar keberhasilan yang terpatri dalam suatu tujuan.
3
 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 11 Februari 2016 di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang, diketahui bahwa guru Fiqih 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang menerapkan beberapa 

strategi pembelajaran diantaranya adalah strategi ekspositori. Strategi 
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ekspositori sering digunakan oleh Ibu Hj. Yusmanidar, S.Pd.I ketika mengajar 

mata pelajaran Fiqih, penggunaan strategi ini dianggap sudah  mampu untuk 

mengefektifkan proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Karena didalam strategi ekspositori materi pelajaran langsung 

disampaikan kepada siswa, sehingga strategi ini dianggap dapat memudahkan 

siswa belajar karna siswa hanya perlu mengingat dan memahami apa yang 

telah disampaikan guru, bahkan dalam strategi ini sudah termuat metode 

ceramah dan tanya jawab, bahkan diskusi. Seperti yang dikatakan Wina 

Sanjaya, bahwa strategi ekspositori bisa digunakan metode ceramah sekaligus 

tanya jawab bahkan diskusi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia 

termasuk menggunakan media pembelajaran.
4
 Akan tetapi meskipun guru 

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang telah menerapkan 

strategi pembelajaran tersebut, namun hasil belajar siswa masih kurang 

memuaskan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Yusmanidar, S.Pd.I 

selaku guru Fiqih untuk kelas VII di MTs Negeri Danau Bingkuang diketahui 

bahwa angka KKM adalah 7 dan ditemukan gejala tentang hasil belajar yang 

masih berada dibawah KKM yaitu: 

1. Masih ada siswa yang hasil UTS (Ujian Tengah Semester) dibawah angka 

7 yaitu sebanyak 10 siswa pada kelas eksperimen dan 13 siswa pada kelas 

kontrol 
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2. Masih ada siswa yang nilai UAS (Ujian Akhir Semester) dibawah angka 7 

yaitu sebanyak 12 siswa pada kelas eksperimen dan 11 siswa pada kelas 

kontrol. 

Hasil belajar siswa yang demikian adalah dikarenakan, siswa tidak 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru, sementara siswa 

tersebut enggan untuk bertanya. Sehingga siswa merasa bosan ketika belajar, 

karena mereka terbiasa untuk menerima. Meskipun dalam kondisi belajar 

kelompok, banyak dari siswa yang hanya sekedar tergabung dalam kelompok 

tanpa ikut serta memahami materi pembelajaran, kelompok justru didominasi 

oleh siswa yang kemampuan akedemiknya lebih baik, sehingga anggota 

kelompok yang lain hanya ikut-ikutan tanpa sepenuhnya mengerti dengan apa 

yang mereka pelajari, sehingga hal ini menyulitkan mereka meghadapi ujian, 

yang menyebabkan hasil belajarnya rendah. 

Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan guru untuk memilih dan 

menggunakan strategi yang tepat, sehingga tidak terjadi kebosanan siswa 

dalam belajar dan mengakibatkan hasil belajarnya rendah.Seperti yang 

dikatakan Syaiful Bahri Djamarah bahwa pada dasarnya semua orang tidak 

menghendaki kebosanan dalam hidupnya, sesuatu yang membosankan adalah 

tidak menyenangkan. Demikian juga dalam proses pembelajaran, jika terjadi 

kebosanan maka perhatian siswa berkurang dan mengantuk akibatnya tujuan 

pembelajaran tidak tercapai.
5
 Bahkan Rasulullah SAW ketika memberikan 

nasehat atau pelajaran, beliau tidak menginginkan orang yang mendengarkan 
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nasehatnya bosan. Beliau membuat jadwal rutin tentang nasihat pada hari-hari 

tertentu untuk menghindari rasa jenuh atau bosan. Hal ini dapat dilihat dari 

hadits berikut: 

ُذ ْبُي يُوُسَف قَاَل أَ  ْخبََرًَا ُسْفيَاُى َعِي األَْعَوِش َعْي أَبِى َوائٍِل َعِي اْبِي َهْسعُوٍد قَاَل َكاَى الٌَّبِى  َحذَّثٌََا ُهَحوَّ  

(َرَواهُ اْلبَُخاِرى)          ا بِاْلَوْوِعظَِة فِى األَيَّاِم ، َكَراَهةَ السَّآَهِة َعلَْييَ لٌُصلى هللا عليه وسلن  يَتََخوَّ    

Muhammad bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, 

Sufyan telah menyampaikan kepada kami dari Al-A’masy, dari Abu Waail, 

dari Ibnu Mas’ud ia berkata, “Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallammembuat jadwal rutin bagi kami pada hari-hari tertentu, beliau tidak 

ingin kami menjadi bosan (HR: Bukhori).”
6
 

 

“Mengatur jadwal rutin bagi kami”, maksudnya adalah menentukan 

hari-hari tertentu untuk menyampaikan nasihat, hingga tidak terlalu banayak 

karena khawatir timbulnya rasa jenuh dan bosan.
7
 

Oleh karena itu dengan kondisi ini akan lebih baik jika guru 

menerapkan strategi pembelajaran kooperatif tipe TAI, karena didalam 

strategi ini yang diutamakan adalah keberhasilan kelompok, setiap anggota 

kelompok memiliki kewajiban untuk membantu jika ada anggota kelompok  

lain yang tidak mengerti dengan materi pembelajaran. Karena strategi 

pembelajaran kooperatif TAI ini merupakan bantuan individual yang 

diberikan langsung oleh teman kelompok yang telah terbiasa berinteraksi 

sehari-hari, sehingga semua siswa akan terlibat aktif selama proses 

pembelajaran. Dengan strategi ini proses pembelajaran akan terasa lebih 

menyenangkan, dan tidak akan ada lagi rasa malu atau enggan untuk 
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memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa, karena unsur utama strategi 

ini adalah saling ketergantungan positif. Dengan demikian siswa akan lebih 

mengerti tentang isi materi pembelajaran, sehingga keberhasilan yang 

diharapkan dari siswa akan dapat tercapai. 

Maka dengan kondisi tersebut, hasil belajar siswa dapat ditingkatkan 

jika menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Karena menurut para 

ahlistrategi, pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 

dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena pembelajaran 

kooperatif akan membuat siswa terlibat aktif selama proses pembelajaran 

sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang materi 

pembelajaran dan hal tersebut akan meningkatkan hasil belajarnya. Suyanto 

dan Asep Jihad, menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif dianggap sangat 

berguna untuk mendorong siswa lebih aktif dalam belajar dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswanya.
8
 

Dalam teori konstruktivisme belajar tidak lagi berpusat pada guru 

(teacher-centred learning), akan tetapi belajar yang berpusat pada peserta 

didik (student-centred learning). Pembelajaran memang harus berpusat pada 

peserta didik, karena peserta didik tidak akan belajar apabila dalam kondisi 

pasif. Peserta didik akan belajar apabila ia diberi kesempatan aktif berbuat 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu guru yang tadinya berperan 

sebagai pengajar beralih menjadi fasilitator. Guru sebagai fasilitator 
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mendorong anak menemukan makna sendiri melalui pemecahan masalah yang 

rill agar peserta didik dapat mengonstruksi pengetahuannya sendiri.
9
 

Oleh karena itu, perlu diusahakan dalam mengajar, guru menerapkan 

strategi pembelajaran kooperatif, agar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswanya. Salah satunya adalah Pembelajaran Kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualization).  Pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah proses 

pembelajaran dalam bentuk kelompok terdiri dari 4-5 orang yang heterogen 

yang bertujuan untuk mempersiapkan diri masing-masing anggotanya untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan saat evaluasi dilakukan.
10

 Karena siswa 

yang bekerja dalam kelompok TAI (Team Assisted Individualization) 

memahami bahwa cara terbaik untuk meningkatkan skor tim adalah dengan 

menyelesaikan tes. Sebagai konsekuensinya,  akan terjadi saling mendorong 

satusama lain untuk bekerja dengan cepat supaya dapat menyelesaikan seluruh 

tugas dan tes kelas.
11

 

Berdasarkan masalah yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Danau Bingkuang dan teori tentang Pembelajaran kooperatif tipe TAI, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh 

Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang” 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalah 

pemahaman terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu 

ditegaskan, yaitu: 

1. Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) menurut Nurulhayati 

sebagaimana dikutip oleh Rusman merupakan kegitan belajar siswa yang 

melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling 

berinteraksi.
12

 

2. TAI (Team Assisted Individualization), yaitu pembelajaran kooperatif 

dengan pemberian bantuan secara individual.
13

 

3. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai setelah 

mengikuti proses belajar mengajar.
14

 

Maksud judul diatas adalah pengaruh dalam menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif TAI, yang merupakan suatu strategi pembelajaran 

secara kelompok dengan adanya bantuan individual dari siswa anggota 

kelompok kepada siswa anggota kelompok yang sama yang mengalami 

kesulitan pada mata pelajaran Fiqih, terhadap peningkatan hasil belajarnya. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penerapan strategi pembelajaran kooperatif (Coopertive 

Learning) tipe TAI (Team Assisted Individualization) pada mata 

pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang? 

b. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang? 

c. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau 

Bingkuang? 

d. Bagaimanakah pengaruh penerapan strategi pembelajaran kooperatif 

(Cooperative Learning) tipe TAI (Team Assisted Individualization) 

terhadap hasil belajar Fiqih siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Danau Bingkuang? 

 

2. Batasan Masalah 

Mengingat terdapat beberapa masalah yang muncul dalam 

penelitian ini, seperti yang terdapat pada identifikasi masalah, maka 

penulis memfokuskan penelitian pada kajian pengaruh penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) tipe TAI (Team Assisted 
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Individualization) terhadap hasil beajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang. 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : “Apakah ada pengaruh penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Learning) terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Danau Bingkuang?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe TAI (Team Assisted Learning) terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau 

Bingkuang. 

2. Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Bagi lembaga pendidikan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Bagi para guru Fiqih dapat digunakan sebagai masukan dan informasi 

agar menggunakan Strategi Pembelajaran Kooperatif tipe TAI (Team 
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Assisted Individualization) untuk meningkatkan hasil belajar dan 

keaktifan siswa. 

c. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka 

meningkatkan prestasi. 

d. Dan bagi penulis penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan penulis yakni pencapaian gelar sarjana strata satu (S1) pada 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau, serta dapat 

digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan 

penulis pada dunia pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


