
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang

saling berkaitan satu dengan lainnya. Interaksi antara guru dan peserta didik pada

saat proses belajar mengajar memegang peran penting dalam mencapai tujuan

yang diinginkan. Kemungkinan guru dalam menyampaikan materi saat proses

belajar mengajar kurang membangkitkan perhatian dan aktivitas peserta didik

dalam mengikuti pelajaran khususnya Sejarah Kebudayaan Islam.

Persoalan pendidikan merupakan persoalan yang sangat menarik untuk

dibahas. Salah satu persoalan yang dihadapi dunia pendidikan adalah lemahnya

proses pembelajaran yang dilakukan guru. Dalam proses pembelajaran, peserta

didik kurang di dorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir.

Oleh sebab itu, dalam pembelajaran guru tidak terbatas sebagai penyampai

ilmu pengetahuan. Akan tetapi, lebih dari itu guru bertanggung jawab akan

keseluruhan perkembangan peserta didik termasuk agar peserta didik lebih

memahami makna kerjasama dalam menemukan pemecahan suatu masalah dalam

suatu kelompok dalam pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan proses

belajar yang sedemikian rupa, sehingga dapat merangsang peserta didik untuk

belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai



2

tujuan.1 Pembelajaran dikatakan aktif jika suatu pembelajaran itu dapat mengajak

siswa untuk belajar secara aktif.2

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan inti dari kegiatan pendidikan

secara keseluruhan. Dalam hal ini guru merupakan ujung tombak pendidikan,

karena guru adalah sarana utama untuk mewujudkan kecerdasan bangsa dan cita-

cita negara. Sehingga, antara guru dan pendidikan merupakan satu komponen

yang tidak dapat dipisahkan.3

Untuk menciptakan keberhasilan pendidikan khususnya pembelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam perlu diciptakan suatu kondisi belajar mengajar yang

efektif, yaitu suatu kondisi di mana siswa harus bekerja secara aktif dalam

melibatkan dirinya dalam proses pembelajaran dan guru memberi bantuan serta

memberi motivasi pembelajar dalam belajar.

Hal ini tidak terlepas dari strategi yang digunakan dalam proses belajar

mengajar tersebut. Untuk itu, kemampuan guru sangat dituntut dalam memilih

strategi mengajar agar suasana belajar siswa selalu aktif dan produktif. Dalam

proses pembelajaran, penerapan strategi yang tepat oleh guru akan mempermudah

dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum proses belajar

mengajar dilakukan, guru harus dapat memilih strategi pembelajaran yang efektif

diterapkan dalam proses pembelajaran.

1Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h. 105.
2Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, Jakarta, Quantum

Teaching, 2007, h. 117.
3Jamal Ma’mur Asmani, Pengenalan dan Pelaksanaan Lengkap Micro Teaching dan

Team Teaching, Jogjakarta, Diva Press, 2010, h. 16.
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Di samping itu, pembelajaran juga merupakan proses belajar yang di

bangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berfikir siswa dalam

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran,4 terutama penguasaan materi

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Adapun fungsi dan tujuan dari mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yaitu fungsi edukatif peserta didik

ditanamkan menegakkan nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan Islami dalam

menjalankan kehidupan sehari-hari, fungsi keilmuan peserta didik dapat

memperoleh pengetahuan yang memadai tentang masa lalu Islam dan

kebudayaannya dan fungsi transformasi merupakan salah satu sumber yang sangat

penting dalam rancang transformasi masyarakat, sedangkan tujuannya:

a) Untuk memberikan pengetahuan tentang sejarah agama Islam dan kebudayaan

Islam kepada peserta didik agar memiliki data yang objektif dan sistematis

tentang sejarah.

b) Mengapresiasi dan mengambil ibrah, nilai dan makna yang terdapat dalam

sejarah.

c) Menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan nilai-

nilai Islam berdasarkan cermatan atas fakta sejarah yang ada.

d) Membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya melalui imitasi

terhadap tokoh-tokoh teladan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur.

e) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat

yang merupakan sebuah proses dari masa lampau.

4Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung, Alfabeta, 2010, h. 62.
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f) Mengembangkan sikap peserta didik terhadap pentingnya mengetahui dan

mempelajari sejarah.

Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa

konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peran dan kompetensinya karena

proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh

kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan

lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya

sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik.5 Oleh sebab itu, seorang guru

harus kreatif dalam menemukan hal-hal baru untuk mencapai pembelajaran yang

lebih baik.

Pada umumnya dalam proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

banyak diantara siswa yang tidak memperhatikan guru pada saat menyampaikan

materi-materi yang disajikan. Hal yang demikian dapat disebabkan oleh beberapa

faktor antara lain, kompetensi guru dan metode yang digunakan. Guru dalam

kegiatan belajar mengajar cenderung menyampaikan materi secara verbal dan

cenderung bersifat hafalan sehingga siswa bosan dan malas mengikuti pelajaran.

Dalam menyampaikan materi guru juga kurang bervariasi, sehingga

sering kali terjadi pengulangan terhadap apa yang disampaikan guru tersebut dan

juga siswa merasa tidak ada tantangan akan materi yang disampaikan guru

tersebut.

Di dalam kelas juga kurangnya kerjasama yang diciptakan guru diantara

siswa, mengakibatkan siswa hanya bekerja secara individual tanpa adanya

5Ahmad Sabri, Op.Cit., h. 68.
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bantuan dari teman-temannya, sehingga sebagian siswa hanya bermain-main saja

karena kurang mengertinya terhadap apa yang disampaikan guru dan siswa yang

mengerti hanya untuk diri sendirinya saja.

Oleh sebab itu, daya tarik siswa terhadap apa yang disampaikan guru

masih kurang mendapatkan perhatian. Untuk itu diharapkan dengan adanya

penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada mata pelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VIII akan lebih menarik dan siswa akan

semangat dan antusias terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Dengan

demikian, penerapan metode ini sangat membantu tehadap proses belajar

mengajar.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru tampak gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada guru yang kurang bervariasi dalam menggunakan metode

pembelajaran.

2. Suasana kelas kelihatan pasif atau tidak bergairah pada waktu proses

pembelajaran berlangsung.

3. Masih ada guru yang kurang menciptakan kerjasama diantara siswa dalam

proses pembelajaran.

4. Masih ada guru yang kurang dalam menimbulkan semangat siswa dalam

belajar.

Untuk itu, di sini dituntut kemahiran guru dalam menggunakan stategi

pembelajaran yang mengarah kepada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

Dalam hal ini, guru dapat memilih strategi pembelajaran yang membentuk
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kerjasama dalam kelompok dan akan bertujuan untuk mengaktifkan siswa

misalnya: siswa mau bertanya tentang materi yang sedang dipelajari terlebih

dahulu kepada teman sekelompoknya, bersemangat untuk mengerjakan latihan

serta mempunyai rasa tanggung jawab dengan tugas dan kelompoknya. Salah satu

strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru adalah pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu sikap atau perilaku yang

dilakukan secara bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam

struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau

lebih di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap

anggota kelompok itu sendiri.6

Dengan demikian, dalam pembelajaran guru harus kreatif untuk

mempengaruhi dan memotivasi siswa sehingga tujuan dari pembelajaran dapat

tercapai dengan tepat. Salah satu usaha guru sebagai tenaga pendidik harus

mampu menggunakan metode pembelajaran salah satunya yaitu metode

pembelajaran snowball throwing agar bahan pelajaran lebih menarik perhatian

siswa dan mendapatkan partisipasi siswa serta dapat merangsang siswa, sehingga

proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pada pembelajaran kooperatif ini siswa

bisa belajar sambil bermain, yaitu dengan dikelompokkan setiap siswa secara

heterogen kemudian setiap siswa diberikan selembar kertas yang di isi dengan

sebuah pertanyaan kemudian kertas tersebut dibentuk seperti bola dan

dilemparkan.7 Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif snowball throwing

diharapkan akan menjadi solusi dan dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa

6Etin Solihatin, Cooperative Learning, Jakarta, Bumi Aksara, 2011, h. 4.
7Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Surabaya, Masmedia Buana Pustaka,

2009, h. 125.
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akan lebih aktif dalam pembelajaran dan akan menciptakan suasana lebih segar

serta mengurangi kejenuhan dalam kelas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe

Snowball Throwing pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di

Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Pembelajaran

Kooperatif Tipe Snowball Throwing pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru”, maka perlu

dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan menggunakan

sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai

latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang

berbeda (heterogen).8

2. Snowball Throwing

Snowball throwing adalah metode yang menggunakan sistem kelompok

di mana siswa dikelompokkan secara heterogen kemudian setiap siswa mengisi

selembar kertas dengan pertanyaan kemudian kertas tersebut dibentuk seperti

8Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Jakarta, Kencana, 2010, h. 242.



8

bola dan dilemparkan, selanjutnya siswa diberikan kesempatan untuk

menjawab pertanyaan tersebut.9

3. Sejarah Kebudayaan Islam

Sejarah yaitu sesuatu yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa

lampau keseluruhan pengalaman manusia.10 Di samping itu, kebudayaan

adalah pandangan hidup sebuah masyarakat yang mencakup totalitas spiritual,

intelektual dan sikap artistik yang dibentuk oleh masyarakat termasuk tradisi,

kebiasaan, adat, moral, hukum dan hubungan sosial.11 Sedangkan Islam

memiliki pengertianagama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah

SWT.12

Jadi, sejarah kebudayaan Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari hasil

karya, karsa dan cipta orang-orang Islam di masa lalu. Maksud dari penelitian

menerapkan pembelajaran kooperatif snowball throwing pada mata pelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam yaitu mampu membuat siswa bersemangat dan

memahami makna kerjasama pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

dengan baik.

Dengan diterapkan pembelajaran kooperatif snowball throwing

diharapkan siswa memiliki kemampuan berfikir dan aktif dalam pelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

9Suyatno, Op.Cit., h. 125.
10Syamruddin Nasution, Sejarah Peradaban Islam Masa Klasik, Pekanbaru, Yayasan

Pusaka Riau, 2010, h. 2.
11Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2008, h. 16.
12Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, h.65.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan

masalah-masalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing

dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VIII Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru?

b. Bagaimanakah keterampilan guru Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru dalam menerapkan pembelajaran

kooperatif tipe snowball throwing?

c. Bagaimanakah peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe

snowball throwing?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan luasnya masalah yang ada di sekitar

variabel penelitian ini dan keterbatasan yang ada pada penulis, maka penelitian

ini hanya dibatasi pada penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VIII

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah

penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada mata pelajaran
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Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin

Pekanbaru”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan pembelajaran

kooperatif tipe snowball throwing pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan antara lain:

a. Bagi kepala sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

agar dapat memberikan bimbingan kepada guru-guru bidang studi Sejarah

Kebudayaan Islam tentang metode pembelajaran kooperatif khususnya

metode pembelajaran snowball throwing.

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Al-Muttaqin Pekanbaru.

c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan

kepada peneliti tentang penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VIII

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.
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d. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pengambilan

tindakan perbaikan untuk selanjutnya, terutama dalam hal penerapan

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada mata pelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin

Pekanbaru.

e. Sebagai landasan dan acuan peneliti lain yang dapat dijadikan bahan kajian

yang membahas mengenai permasalahan yang sama untuk penelitian lebih

lanjut.


