
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung

serangkaian perbuatan guru dan siswa. Sebagai seorang guru sudah seharusnya

menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk menciptakan kondisi belajar

mengajar yang dapat mengantarkan siswa ke tujuan yang diinginkan. Disini

tentu saja tugas seorang guru berusaha menciptakan suasana belajar yang

menggairahkan dan menyenangkan bagi siswa.Dalam pelaksanaan

pembelajaran, guru diharapkan paham tentang strategi pembelajaran. Guru

harus berusaha semaksimal mungkin agar siswa lebih aktif dalam proses

pembelajaran. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan

menggunakan strategi belajar yang dapat melibatkan seluruh siswa aktif dalam

proses pembelajaran. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan

dan keterampilan seorang guru menggunakan srategi pembelajaraan tersebut.

Didalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan strategi yang tepat

akan mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu,

sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai guru harus bisa memilih dan

mampu menggunakan strategi pembelajaran agar proses pembelajaran lebih

menarik dan dapat merangsang siswa sehingga berdampak pada peningkatan

hasil belajar.



Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yaitu:

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa) yakni keadaan atau kondisi jasmani

dan rohani siswa

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni  kondisi lingkungan di

sekitar siswa

3. Faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi

strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan

pembelajaran.1

Strategi pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat

mendukung peningkatan hasil belajar, hal ini disebabkan strategi belajar

mengajar mengarah kepada perilaku dan proses berfikir yang digunakan siswa

dalam memecahkan masalah dalam belajar.Siswa dapat aktif jika diberikan

strategi pembelajaran yang tepat. Tanpa suatu strategi yang cocok dan tepat

tidak mungkin tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah

ayat 35 yang berbunyi :








Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah
pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan”.2

Hubungan ayat tersebut dengan strategi belajar adalah bahwa dalam

pelaksanaan pendidikan  dibutuhkanadanya strategi yang tepat, untuk

1 Muhibbin Syah, 2003, Psikologi Belajar,  Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.h.145-146.
2 Q. S. Al-Maidah:35.



mengantar tercapainya tujuan  pendidikan yang dicita-citakan. Materi yang

benar dan baik, tanpa menggunakan metode atau strategi yang baik maka akan

menjadikan keburukan pada materi tersebut. Kebaikan materi itu terletak pada

kebaikan strategi yang digunakan.3

Didalam buku Metodologi Pendidikan Agama Islam karangan

Ramayulis, Muqowin mengatakan bahwa terdapat beberapa strategi belajar

yang dapat digunakan siswa agar siswa aktif secara kolektif, misalnya :strategi

belajar tim pendengar, strategi membuat catatan terbimbing (guided note

taking), strategi pembelajaran terbimbing, perdebatan aktif (debate active),

strategi point kounter point, strategi kekuatan berdua (the power of two), dan

pertanyaan kelompok (team quiz).4Dari beberapa jenis strategi kelompok

tersebut, penulis memfokuskan pada strategi kekuatan dua kepala (the power of

two).

Strategi belajar the power of two adalah kegiatan dilakukan untuk

meningkatkan belajar kolaboratif dan mendorong munculnya keuntungan dari

sinergi itu, sebab dua orang tentu lebih baik dari satu.Strategi inimempunyai

prinsif bahwa berpikir berdua jauh lebih baik daripada berfikir sendiri.5

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi belajar the power of two adalah

cara belajar yang bertujuan menggabungkan dua pemikiran untuk dijadikan

jawaban dari sebuah pertanyaan, dengan kata lain belajar dengan pola diskusi

dua orang.

3 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, 2008, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, h.
165.

4Ramayulis, 2005, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 242.
5Hisyam Zaini,dkk, 2004, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta : CTSD, h.55.



Masalah yang terjadi di lapangan yaitu guru telah menggunakan strategi

dalam mengajar, namun dari strategi yang digunakan belum dapat

meningkatkan hasil belajar siswa, sebagaimana terlihat dari hasil belajar siswa

yang rata-rata belum mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 7,5.

Berdasarkan permasalahan di atas, pada mata pelajaran Fiqih di

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin terdapat gejala-gejala sebagai berikut :

a. Ada siswa yang sulit dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru

b. Sebagian siswa tidak mengungkapkan pendapat sehingga proses belajar

mengajar cenderung pasif

c. Sebagian siswa tidak fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru

d. Dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan strategi yang

monoton.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan perbaikan

agar dapat meningkatkan hasil belajar Fiqih siswa.salah satu cara untuk

meningkatkan hasil belajar Fiqih siswa adalah dengan memilih strategi yang

sesuai dengan materi yang disampaikan. Salah satu strateginya adalah strategi

the power of two.Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “pengaruh

penerapan strategi the power of two terhadap hasil belajar siswa pada mata

pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

1. Pengaruh

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu.Seperti

orang, benda yang turut membentuk waktu, kepercayaan atau perbuatan



seseorang.6Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu

kekuatan yang ada atau timbul dari penerapan strategi the power of two

terhadap hasil belajar siswa.

2. Strategi

Strategi adalah pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil

untuk mencapai tujuan secara efektif.7 Yang dimaksud strategi dalam

penelitian ini  adalah penggunaan strategi the power of two pada proses

pembelajaran fiqih terhadap hasil belajar siswa.

3. The power of two (kekuatan dua kepala)

The power of two (kekuatan dua kepala) adalah  kegiatan belajar

yang dilakukan dalam kelompok kecil dengan menumbuhkan kerja sama

secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri dengan

anggota dua orang didalamnya untuk mencapai kompetensi dasar.8

4. Hasil belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajar.9Yang dimaksud hasil belajar dalam

penelitian ini adalah kemampuan atau suatu perubahan tingkah laku setelah

siswa menerima pelajaran Fiqih dari guru.

Maksud dari judul penelitian ini adalah suatu penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih

dengan menerapakan strategi the power of two.

6 Wina Sanjaya, 2008, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta : Kencana,
h. 186.

7Abu Hamadi, dkk, 2005, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: pustaka setia, h. 11.
8 Hisyam Zaini,dkk, 2004, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta : CTSD, h. 52.
9 Sudjana, 2009, Penilaian Hasil Belajar Mengajar,Bandung : Remaja Karya, h.22.



C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu:

a. Apa yang menyebabkan siswa kurang tertarik terhadap materi pelajaran

yang diberikan oleh guru?

b. Apakah guru menggunakan strategi yang bervariasi dalam mengajar?

c. Apakah guru menggunakan strategi the power of two dalam mengajar?

d. Apakah  strategithe power of two mempengaruhi pada hasil belajar

siswa?

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi the power of

twoterhadap hasil belajar siswa

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang timbul dalam penelitian ini,

seperti yang dikemukakan dalam identifikasi diatas, agar lebih terarah

penulis membatasi masalah yaitu pada pengaruh penerapan strategi the

power of two terhadap hasil  belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Bertolak dari pembatasan masalah, maka penulis dapat merumuskan

masalahnya yaitu “Apakah ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi

the power of two terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi the power of twoterhadap

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Al-

Muttaqin Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan

kegunaan atau manfat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan  khazanah

keilmuan yang terkait dengan penelitian ini yakni “Pengaruh Penerapan

Strategi pembelajaran The Power of Two Terhadap Hasil Belajar Siswa

Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Al Muttaqin

Pekanbaru”.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru

pembimbing, kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait yaitu dapat

dipakai sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk

memecahkan permasalahan yang terkait dengan judul di atas tersebut.




