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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1

Pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu ilmu

pengetahuan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Pendidikan

Agama Islam berisikan tuntunan bagi siswa dalam menjalani kehidupan agar

memiliki pribadi yang soleh atau solehah.Dengan adanya tuntutan inilah

pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan

menerapkan ilmu Pendidikan Agama Islam, sehingga dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran yang berakibat pada peningkatan mutu

pendidikan.Adanya berbagai jenis hambatan dalam diri guru maupun siswa,

proses belajar mengajar sering tidak efektif dan tidak efisien.2

Salah satu kemampuan dan keahlian profesional utama yang harus

dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan bidang pendidikan dan

keguruan, khususnya terkait dengan strategi pembelajaran.3Karena dalam

1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 2006, Tentang Sistem
Pendidikan Nasional:Bab II : Dasar Fungsi dan Tujuan Pasal 3, Bandung : Fermana, h.68

2Zakiah Daradjat, 2006, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara, h.86
3Made Wena, 2009, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer : Suatu Tujuan

Konseptual Operasional, Jakarta : Bumi Aksara, h.vii
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pembelajaran, strategi pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting

untuk meningkatkan pemahaman pembelajar. Penggunaan metode yang

kurang tepat juga dapat menimbulkan kebosanan, kurang dipahami, dan

monoton.Sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar.Jadi perlu adanya

metode pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa untuk belajar

pendidikan agama Islam.

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi

suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun bagus dan idealnya

suatu strategi, maka strategi itu tidak mungkin bisa diaplikasikan.

Keberhasilan implementasi suatu strategi  pemebelajaran akan bergantung

pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik dan pembelajaran.

Oleh karena itu, guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang

sangat penting.4

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran

yang tepat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.Hal  ini

karena pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

menuntut aktivitas siswa dalam belajar. Pada model pembelajaran kooperatif,

siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan

temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran, sementara guru bertindak

sebagai motivator dan fasilitator dari aktivitas siswa.Artinya dalam

pembelajaran ini kegiatan aktif dengan pengetahuan dibangun sendiri oleh

siswa dan mereka bertanggung jawab atas hasil pembelajarannya.5

4Wina Sanjaya, 2006, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Jakarta : Kencana, h.50

5Isjoni, 2010, Cooperative Learning: Efektivitas Pembelajaran Kelompok, Bandung:
Alfabeta, h.5
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Tercapai atau tidaknya tujuan ini tergantung pada proses belajar

mengajar itu sendiri. Proses belajar mengajar dikatakan baik apabila seluruh

faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut saling mendukung dalam

rangka mencapai tujuan. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil belajar

siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu

faktor faktor ini meliputi:

1. Faktor fisiologis (faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu)

2. Faktor psikologis (keadaan psikologis seseorang yang dapat

mempengaruhi hasil belajar) diantaranya kecerdasan siswa motivasi,

minat, sikap, dan bakat.

Faktor eksternal dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor

lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial.

1. Lingkungan sosial (lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga).

2. Lingkungan non sosial (lingkungan alam, perangkat belajar, dan faktor

materi pelajaran seperti metode atau strategi guru).

Salah satu faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor eksternal

yang di dalamnya ada strategi.Strategi adalah suatu rencana tentang

pendayagunaan potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi. Ini

sesuai dengan yang dikatakan mulyasa bahwa “Peserta didik akan berhasil

kalau berusaha semaksimal mungkin dengan cara belajar yang efesien

sehingga mempertinggi prestasi belajar.

Djamarah juga mengatakan bahwa “Strategi pembelajaran berperan

penting dalam proses pembelajaran yang selanjutnya menentukan kualitas
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belajar siswa”.6Seperti yang dikatakan oleh teori bahwa pembelajaran yang

efektif adalah belajar yang bisa membuat siswa aktif dalam hal ini mampu

menjadikan siswa berani dalam mengeluarkan pendapat serta menanggapi.

Semakin aktif siswa maka kegiatan belajar mengajarakan lebih baik.

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa proses pembelajaran dikatakan efektif dan efesien apabila seorang guru

mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat, sehingga membuat seluruh

siswa bisa terlibat langsung secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya.

Maka dalam prosesnya harus selalu diwarnai dengan kandungan-kandungan

ayat. Ini sesuai seperti yang terdapat pada Al-Qur’an surat Al-Mujadalah ayat

11.

لكم واذا قیل انشذوا لس فافسحوا یفسحایایھا الذین امنو اذاقیل لكم تفسحوا في المجا

ن اوتوا العلمفانشذوا یرفع  ن امنوا منكم والذ هللا بما تعملون خبیر (اا)  وتدرجهللا الذ

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S AL-Mujadalah

ayat: 11).”

Dalam buku Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali salah satunya

menerangkan tentang metode pendidikan, dijelaskan bahwa asas-asas metode

mengajar antara lain:

6 Syaiful Bahri Djamarah. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 76
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1. Memperhatikan tingkat daya fikiran anak dan al-ghazali menyarankan

kepada guru: “Seorang guru hendaklah dapat memperkirakan daya

pemahaman muridnya dan jangan diberikan pelajaran yang belum sampai

tingkat akal fikirannya, sehingga ia akan lari dari pelajaran dengan cara

yang sejelas-jelasnya.”

2. Menerangkan pelajaran dengan cara sejelas-jelasnya.

3. Mengajarkan ilmu pengetahuan dari yang konkrit kepada yang abstrak.

4. Mengajarkan ilmu pengetahuan dengan cara berangsur-angsur.7

Dikatakan juga oleh slameto bahwa “ Belajar yang efesien dapat

dicapai apabila dapat menggunakan strategi belajar  yang tepat.” Ditambahkan

pula ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu

sebagai berikut:

1. Membuat ilustrasi.

2. Mendefenisikan.

3. Menganalisis.

4. Mensintesis

5. Bertanya.

6. Mendengarkan dan menanggapi.

7. Menciptakan kepercayaan.

8. Memberikan pandangan yang bervariasi.

9. Menyediakan media.

10. Menyesuaikan strategi pembelajaran.

11. Memberikan nada perasaan. 8

7 Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, Bumi Aksara, 1991, h 78
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Beberapa hal di atas sudah mulai diterapkan oleh guru Fiqih di

MTsNegeriUjung Tanjung Filial Bagan Sinembah yaitu yang terkait dengan

menyesuaikan strategi pembelajaran, bahwa guru sudah berupaya menerapkan

strategi yang membuat siswa belajar aktif, salah satunya adalah strategi

pembelajaran aktif tipe resume kelompok.

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa

untuk belajar secara aktif.Semakin aktif maka semakin banyak aktifitas yang

dilakukan siswa.Resume kelompok merupakan metode yang terdiri dari sistem

belajar kelompok yang menuntut peran aktif dari semua siswa dengan cara

membuat resume dari subpokok bahasan dan kemudian dijelaskan kepada

teman-temannya.9 Dalam hal ini berarti siswa dilatih untuk berfikir sendiri

secara maksimal dalam memahami konsep-konsep, mengungkapkan ide-

idenya dalam menyelesaikan soal, kemudian hasil pemikiran individu akan

disaring melalui pemikiran yang terbaik bagi setiap individu lain melalui

diskusi kelompok.

Dalam diskusi kelompok siswa terlibat langsung memecahkan masalah

dengan bekerjasama dalam kelompok, sehingga menghasilkan jawaban yang

benar dan akan lebih memantapkan jawaban sesuai dengan konsep yang telah

dipelajari. Artinya, keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah akan

mempermudah siswa dalam memahami, mengingat pengetahuan yang pada

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

8E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan.  Bandung: Rosda Karya, 2007), h 39-40

9 Ahmad Sabri. Op Cit h.119
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Akan tetapi masih ada kesenjangan antara teori dan

praktek.Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) yang dilakukan

penulis gejala-gejala sebagai berikut:

1. Guru kurang memperhatikan anak-anak ketika sedang berdiskusi.

2. Guru kurang menguasai kelas sehingga saat diskusi sedang berlangsung

anak-anak banyak yang bermain-main.

3. Guru kurang cakap dalam menggunakan strategi resume kelompok karena

itu banyak anak-anak yang tidak serius mengikutinya.

4. Guru kurang cakap dalam mencocokkan antara strategi dengan materi.

Dari gejala-gejala di atas dapat dipahami, bahwa guru sangat berperan

dalam menggunakan strategi pembelajaran yang cocok agar siswa dapat

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin melihat

sejauhmana penerapan strategi pembelajaran aktif tipe resume kelompok. Oleh

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

PENERAPAN STRATEGI RESUME KELOMPOK DALAM MATA

PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

UJUNG TANJUNG FILIAL BAGAN SINEMBAH KABUPATEN

ROKAN HILIR.
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian maka

perlu adanya penegasan istilah yaitu :

1. Penerapan adalah mempraktekkan teori

2. Strategi pembelajaran adalah tindakan nyata dari guru atau merupakan

praktek guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai

lebih efektif dan efesien.10

3. Group adalah rombongan, kelompok, golongan. Resume adalah ikhtisar,

ringkasan. Jadi group resume merupakan tipe belajar dalam kelompok

kecil dengan membuat ringkasan dari subpokok bahasan kemudian

menjelaskannya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukan di

atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan strategi resume kelompok dalam mata pelajaran

Fiqih di MTs Negeri Ujung Tanjung Filial Bagan Sinembah?

b. Bagaimana aktifitas belajar siswa yang diajar dengan menggunakan

strategi resume kelompok di MTs Negeri Ujung Tanjung Filial Bagan

Sinembah?

10 Ahmad Sabri, op. Cit h 2
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c. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi resume

kelompok dalam mata pelajaran Fiqih di MTsNegeri Ujung Tanjung

Filial Bagan Sinembah?

d. Bagaimana pembinaan guru-guru dalam hal keterampilan mengajar

khususnya dalam menggunakan strategi pembelajaran aktif di MTs

Negeri Ujung Tanjung Filial Bagan Sinembah?

e. Bagaimana motivasi belajar Fiqih siswa yang diajar dengan

menggunakan strategi resume kelompok di MTs Negeri Ujung

Tanjung Filial Bagan Sinembah?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang ada diidentifikasi

masalah maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti yaitu

pada masalah penerapan strategi resume kelompok dalam mata pelajaran

Fiqih dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi resume

kelompok dalam mata pelajaran Fiqih di MTs Negeri Ujung Tanjung Filial

Bagan Sinembah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat penulis rumuskan

masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan strategi resume kelompok dalam mata pelajaran

Fiqih di MTs Negeri Ujung Tanjung Filial Bagan Sinembah?

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi resume

kelompok dalam mata pelajaran Fiqih di MTs Negeri Ujung Tanjung

Filial Bagan Sinembah?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penerapan strategi resume kelompok dalam mata

pelajaran Fiqih di MTs Negeri Ujung Tanjung Filial Bagan Sinembah.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan

strategi resume kelompok dalam mata pelajaran Fiqih di MTs Negeri

Ujung Tanjung Filial Bagan Sinembah.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan masukkan untuk guru Fiqih dalam rangka

meningkatkan kualitas pengajaran dengan menggunakan strategi

pembelajaran aktif di MTsNegeri Ujung Tanjung Filial Bagan

Sinembah.

b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

mengembangkan pengetahuan  penulis khususnya dalam hal penerapan

strategi pembelajaran resume kelompok.

c. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi pada program sarjana

strata satu (S1) konsentrasi Fiqih jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau dan sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana

Pendidikan Islam (S.Pd. I).


