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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah Kebudayaan Islam adalah salah satu ilmu pengetahuan yang

membahas atau mengkaji tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan

agama Islam, baik awalnya ataupun perkembangannya Sejarah itu adalah ilmu

pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lampau umat

manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia

yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Itulah sebabnya, dikatakan bahwa

sejarah adalah guru yang paling bijaksana. Sebagai umat Islam, tentu merupakan

sebuah keharusan untuk mempelajari dan memahaminya. Madrasah Tsanawiyah

sebagai lembaga pendidikan Islam, secara langsung telah menerapkan Sejarah

Kebudayaan Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang harus ditempuh oleh

siswa. Secara langsung Madrasah Tsanawiyah menjadi pelopor bagi generasi

Islam untuk mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam.

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam kurikulum Madrasah

Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik mengenal, memahami,

menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan

hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan,

penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Mata pelajaran SKI Madrasah

Tsanawiyah ini meliputi: Sejarah dinasti Umayah, Abbasiyah dan al-Ayubiyah.

Hal lain yang sangat mendasar adalah terletak pada kemampuan menggali nilai,

makna, aksioma, ibrah/hikmah, dalil dan teori dari fakta sejarah yang ada.
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Pemerintah secara langsung juga mendukung lembaga pendidikan Islam

(Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah) untuk

menerapkan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hal ini dapat dilihat

dengan dikeluarkannya permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan dengan munculnya berbagai

perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat, maka disusunlah kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam secara

Nasional.1

Sejarah Kebudayaan Islam sering diartikan oleh siswa sebagai mata

pelajaran yang terkesan membosankan dan tidak penting. Disinilah peranan guru

sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa betapa pentingnya

mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam. Supaya tidak terkesan membosankan,

guru harus bijak dalam menentukan media, metode dan strategi yang harus

digunakan dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam supaya siswa tidak

merasa bosan. Kebijakan guru dalam memilih media, metode maupun strategi

tentunya disesuaikan dengan materi dan keadaan pada saat pembelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam berlangsung.

Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru Sejarah Kebudayaan Islam

adalah mengelolah pembelajaran dengan lebih efektif, dinamis, efisien dan positif.

Biasanya ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif di antara dua subjek

pengajaran.2 Perlu diketahui bahwasannya tugas seorang siswa yaitu senantiasa

menanamkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Tanggung jawab

1 Departemen Agama, Standar kompetensi Madrasah Tsanawiyah, Jakarta, DEPAG, 2004, h.
46

2Ahmad Rohani dkk, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, h. 11
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siswa yaitu belajar dengan baik, mengerjakan tugas, disiplin dalam menjalani tata

tertib dan sebagainya.

Allah SWT akan memuliakan hambanya yang senantiasa menuntut ilmu.

Pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan

kebodohan. Al-Qur’an telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya

pengetahuan. Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan menjadi

sengsara. Hal inilah yang harus dilakukan oleh guru, yaitu menanamkan

pemahaman kepada siswa betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Tidak hanya itu, Al-Qur’an bahkan memposisikan manusia yang memiliki

pengetahuan pada derajat yang tinggi. Sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam

surat Al-Mujadalah ayat 11 ditegaskan:

یَْرفَِع هللا الَِّذین ءاَمنوا ِمْنكم والِّذین أوتوا الِعْلَم َدَرجاتٍ 

Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Al-Qur’an, Surat

Al-Mujadalah ayat : 11)3

Islam menekankan akan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan
manusia karena tanpa pengetahuan niscaya manusia akan berjalan mengarungi
kehidupan ini bagaikan orang tersesat. Imam Syafi’i pernah berkata “Barang siapa
menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan
akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya maka
harus dengan ilmu”.4

3Andi Subarkah, Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova, Bandung, Syaamil Qur’an, 2007, h.
543

4Alfiah, Hadis Tarbawiy, Pekanbaru, Al-Mujtahadah Press, 2010, h. 26
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Dalam pengajaran atau proses belajar mengajar guru memegang peran

sebagai sutradara sekaligus aktor.5 Artinya, pada seorang guru tugas dan tanggung

jawab direncanakan dan melaksanakan pengajaran di sekolah. Guru merupakan

ujung tombak yang berada pada garis terdepan yang langsung berhadapan dengan

siswa melalui kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Para guru jelas

dituntut pula dapat melaksanakan seluruh fungsi profesionalnya secara efektif dan

efisien.

Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran mempunyai peranan

yang sangat penting dalam mentransfer ilmu pendidikan kepada siswa-siswanya,

khususnya mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Proses belajar akan lebih

efektif jika guru mengkondisikan supaya setiap siswa terlibat secara aktif dan

terjadi hubungan yang dinamis dan saling mendukung antara siswa satu dengan

siswa yang lain. Proses pembelajaran harus dibuat mudah dan sekaligus

menyenangkan supaya peserta didik tidak tertekan secara psikologis dan tidak

merasa bosan terhadap suasana di kelas serta apa yang diajarkan oleh gurunya.

Terdapat beberapa strategi belajar yang dapat digunakan guru supaya

siswa aktif secara kolektif, misalnya: strategi belajar tim pendengar, strategi

membuat catatan terbimbing (Guided Note Taking), strategi pembelajaran

terbimbing, perdebatan aktif (Active Debate), strategi poin-kounterpoin, strategi

kekuatan berdua (The Power of Two), dan pertanyaan kelompok (Team Quiz).

Dari beberapa jenis srategi kelompok tersebut, peneliti mefokuskan pada strategi

kekuatan berdua (The Power of Two).

5Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif , Jakarta, Rineka
Cipta, 2000, h. 1
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Dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam strategi The Power of Two

sangat menunjang proses interaksi belajar mengajar di kelas. Keuntungan yang

diperoleh adalah perhatian siswa lebih dapat terpusat pada pelajaran yang sedang

diberikan. Strategi The Power of Two merupakan salah satu kegiatan yang

dilakukan untuk meningkatkan belajar kolaboratif dan mendorong munculnya

keuntungan dari sinergi itu, sebab dua orang tentu lebih baik dari pada satu.

Dengan digunakannya model pembelajaran kooperatif tipe The Power of

Two seharusnya siswa lebih aktif dalam belajar. Namun di Madrasah Tsanawiyah

Al-Fata Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terjadi

kesenjangan. Guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sudah menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two, namun siswanya masih

kurang aktif saat pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam berlangsung. Hal ini

berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan di Madrasah Tsanawiyah Al-

Fata Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu ditemui

gejala-gejala sebagai berikut:

1. Guru kurang mengkomunikasikan tujuan penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two

2. Sebagian siswa tidak memberikan respon terhadap pertanyaan guru

3. Sebagian siswa tidak dapat menjawab pertanyaan guru tentang materi

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

4. Pada saat siswa berpasangan untuk membuat jawaban baru dalam

kelompok, yang mengerjakan hanya siswa yang pintar saja
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5. Siswa tidak memperhatikan materi pelajaran yang diberikan oleh guru,

sehingga masih ada sebagian siswa yang bermain bersama teman

sebangku ketika guru menjelaskan pelajaran

Dengan adanya gejala-gejala tersebut menunjukkan adanya suatu masalah

yang harus diteliti dan dicari jalan keluarnya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk

melakukan sebuah penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan  Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe The Power of Two pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Fata Pasir Agung Kecamatan Bangun

Purba Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka

penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Pelaksanaan adalah perbuatan, usaha melakukan rancangan.6 Maksudnya

adalah tugas-tugas yang dilakukan guru Sejarah Kebudayaan Islam

dalam memberikan kegiatan pada siswa.

2. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.7 Makna

pembelajaran kooperatif dimaksudkan dalam penelitian ini adalah siswa

diarahkan untuk bekerja bersama-sama di dalam kelompok-kelompok

kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam belajar.

6 W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1982, h.
552

7Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Jakarta,  Kencana, 2006, h. 241
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3. The Power of Two adalah strategi yang digunakan untuk mendorong

pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti penting serta manfaat

sinergi dua orang.8 Makna strategi The Power of Two dimaksudkan

dalam penelitian ini adalah belajar dalam kelompok kecil dengan

menumbuhkan kerja sama secara maksimal melalui kegiatan

pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota dua orang di dalamnya.

4. Sejarah Kebudayaan Islam adalah ilmu pengetahuan yang berusaha

melukiskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun

secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup masa

sekarang maupun yang akan datang.9 Makna Sejarah Kebudayaan Islam

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu mata pelajaran yang

diajarkan di Madrasah Tsanawiyah Al-Fata Pasir Agung Kecamatan

Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yang membahas mengenai

kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa

dan cipta umat Islam yang didasarkan pada sumber nilai-nilai Islam.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan bahwa

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe The

Power of Two pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam?

8Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta, CTSD, 2011, h. 55
9Syamruddin Nasution, Sejarah Peradaban Islam Masa Klasik, Pekanbaru, Yayasan Pustaka

Riau, 2010, h. 2
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b. Apakah pelaksanaan model pembelajaran The Power of Two di

Madrasah Tsanawiyah Al-Fata Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba

Kabupaten Rokan Hulu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang

telah ditetapkan?

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model

pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two pada mata pelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Fata Pasir

Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi

pernasalahan yang akan diteliti yaitu pelaksanaan model pembelajaran

kooperatif tipe The Power of Two dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-

Fata Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan dapat

dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe The

Power of Two pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di

Madrasah Tsanawiyah Al-Fata Pasir Agung Kecamatan Bangun

Purba Kabupaten Rokan Hulu?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model

pembelajaran kooperatif tipe The Power of  Two pada mata pelajaran
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Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Fata Pasir

Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe

The Power of Two pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di

Madrasah Tsanawiyah Al-Fata Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba

Kabupaten Rokan Hulu

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two pada mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Fata

Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan cakrawala berfikir

penulis terutama dalam bidang penulisan karya ilmiah, dalam dunia

pendidikan.

b. Sebagai bahan masukan bagi para siswa untuk menumbuhkan rasa cinta

terhadap ilmu pengetahuan.

c. Sebagai evaluasi terhadap guru yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe The Power of Two pada mata pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam.


