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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia atau 

dengan kata lain pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan 

manusia.1 Dalam mendewasakan manusia ini tentunya melalui beberapa proses 

dalam pembelajaran. Proses pembelajaran membutuhkan waktu yang tidak 

singkat tetapi melalui beberapa tahapan. Dalam proses pembelajaran tersebut 

dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi 

baik. 

Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional bab II pasal 3 tahun 

2003, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

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

menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.2 Untuk mencapai 

tujuan tersebut, salah satu bidang yang harus dipelajari oleh siswa adalah 

pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi 

manusia yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. 

Tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut, tidak terlepas dalam 

memahami makna pendidikan itu sendiri. Sehingga dalam proses pembelajaran, 

seorang guru senantiasa mempunyai peranan penting dalam keberhasilan 

pendidikan dalam mengembangkan potensi siswa. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah yang berorientasi pada 

jangka panjang tentunya guru harus pandai menggunakan pendekatan-pendekatan 

                                                 
1 Hari Jauhari Muchtar, Fiqih Pendidikan, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2005), hlm. 1. 
2 Tim Redaksi Media Wacana Press, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Jogjakarta: Media Wacana Press, 2003), Cet. I, hlm. 12. 
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secara arif dan bijaksana, bukan sembarang yang bisa merugikan siswa. 

Pandangan guru  terhadap siswa akan menentukan sikap dan perbuatan.  

Fungsi guru paling utama adalah memimpin siswa membawa kearah 

tujuan yang jelas. Guru disamping sebagai orang tua juga harus menjadi model 

atau suri tauladan bagi siswa. Siswa mendapatkan rasa keamanan dengan adanya 

model dan rela menerima petunjuk maupun teguran bahkan hukuman.3  

Pendidikan Agama Islam dalam pengajarannya guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan mengembangkan sistem belajar mengajar secara kreatif 

imajinatif, menguasai metode penyampaian yang mampu memotivasi siswa.4  

Belajar dalam hal ini harus dilakukan secara sengaja, direncanakan 

sebelumnya dengan struktur tertentu. Maksudnya agar proses belajar dan hasil-

hasil yang dicapai dapat dikontrol secara cermat.5 

Lebih jauh berbicara mengenai siswa dalam proses belajar mengajar 

bahwa minat atau semangat dalam melaksanakan tugas guru, daya tangkap siswa 

dalam menerima pelajaran, kemampuan menuangkan ide, kemampuan 

mengerjakan tugas dirasa masih belum sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan dan belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh guru itu sendiri 

yaitu siswa mampu belajar mandiri, mengembangkan ide atau pemikiran yang ada 

pada dirinya dan memiliki kemampuan berpikir tinggi (higher level thinking). Hal 

ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap 

dan ketrampilan. Perubahan tersebut  dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Hasil belajar ini 

dapat dilakukan dengan mengamati terjadinya perubahan tingkah laku tersebut 

setelah dilakukan penilaian. Dalam proses perubahan ini siswa mempunyai 

                                                 
3 S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar  Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2008), Cet. XI, hlm. 124. 
4 Muntholi’ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, (Semarang: Gunungjati Kerja 

Sama Dengan Yayasan Al-Qalam, 2002), hlm. 10. 
5 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2008), Cet. VII, hlm. 154. 
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peranan penting dalam perubahan tingkah lakunya, sebab guru sebagai pendidik 

hanya berusaha bagaimana siswanya mengalami perubahan baik tingkah laku 

maupun dari sisi intelektualitasnya.  

Lebih khusus pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

merupakan bidang studi agama yang berkenaan dengan masalah-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari baik masalah ibadah maupun sosial. Pada bidang studi ini 

proses pembelajaran yang berlangsung masih menggunakan pola pembelajaran 

konvensional yang cenderung menggunakan metode ceramah. Pendekatannya pun 

masih menggunakan pendekatan penanaman nilai, yaitu pendekatan pengalaman 

yang hanya memberikan pemahaman keagamaan kepada siswa. 

Pengalaman pembelajaran seperti di atas menumbuhkan pemikiran baru 

bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi 

siswa dalam belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Muncul suatu 

gagasan untuk berkolaborasi mencari solusi masalah diatas untuk menemukan 

cara bagaimana memberi peran masing-masing siswa sesuai dengan kemampuan 

yang mereka miliki. Bagaimana memanfaatkan kemampuan tersebut agar mereka 

terus termotivasi dalam belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar mereka. 

Sebagai seorang yang berkecimpung dibidang pendidikan, maka peneliti 

merasa tertantang untuk mencari alternatif sebagai bentuk metode pembelajaran 

dengan diberi kegiatan yang langsung mempraktikkan dengan dunia nyata. 

Metode pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti adalah jigsaw learning 

berbasis PAIKEM. Dengan metode pembelajaran ini diharapkan dapat membantu 

mengaktifkan siswa, menumbuhkan semangat dan motivasi siswa serta 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Jigsaw learning merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan 

masing-masing siswa dalam suatu kelompok mengkhususkan diri pada suatu 

materi pembelajaran. Metode disini merupakan hal yang penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan 

strategi yang baik maka pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
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PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang bila 

diterapkan secara tepat berpeluang dapat meningkatkan tiga hal, pertama 

maksimalisasi pengaruh fisik terhadap jiwa, kedua maksimalisasi pengaruh jiwa 

terhadap psikofisik dan psikososial, dan ketiga bimbingan kearah pengalaman 

kehidupan spiritual.6 

Dari permasalahan diatas dapat dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) 

sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan ini. Penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelasnya.7  

Senada dengan pengertian diatas bahwa penelitian tindakan kelas 

merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru dikelasnya sendiri melalui 

refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar 

siswa meningkat.8 

Upaya penelitian tindakan kelas diharapkan dapat menciptakan budaya 

belajar (learning culture) dikalangan guru dan siswa. Penelitian tindakan kelas 

menawarkan peluang sebagai strategi pengembangan kinerja, sebab pendekatan 

penelitian ini menampilkan pola kerja yang bersifat kolaboratif. 

Berangkat dari pokok permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dalam Pembelajaran PAI Melalui Metode Jigsaw learning Berbasis PAIKEM 

(Studi Tindakan pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Sayung Demak)” dengan 

menggunakan metodologi penelitian tindakan kelas atau yang lebih dikenal 

dengan action research pada kelas VIII di SMP Negeri 1 Sayung Demak. 

 

 

                                                 
6 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail 

Media Group, 2008), Cet. I, hlm. 5. 
7 Suharsimi Arikunto, et. al., Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 

Cet. VII, hlm. 58.  
8 Zainal Aqib, et. al. Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru SMP, SMA, SMK, (Bandung: 

CV. Yrama Widya, 2009), Cet. II, hlm. 3. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan dan memahami pokok 

kajian penelitian ini, maka perlu dijelaskan batas-batas pengertian dan maksud 

dari penelitian ini. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa judul penelitian ini 

adalah “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran PAI 

Melalui Metode Jigsaw learning Berbasis PAIKEM (Studi Tindakan pada siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Sayung Demak)”. 

Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan hingga terbentuk suatu pengertian 

yang utuh sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari judul penelitian tersebut 

antara lain:  

1. Upaya.  

 Upaya adalah usaha, akal, ikhtiyar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.9  

2. Meningkatkan.  

 Meningkatkan berasal dari kata dasar tingkat yang berarti menaikkan 

(derajat, taraf), mempertinggi, memperhebat. Yang mendapatkan awalan me- 

dan akhiran –an, mengandung arti usaha untuk menuju yang lebih baik.10 

3. Hasil belajar.  

 Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Hasil belajar diketahui setelah adanya penilaian yang diberikan 

guru kepada siswa. 

4. PAI.  

 PAI (Pendidikan Agama Islam) pada hakekatnya merupakan suatu 

proses Islami yang membantu siswa menuju pada perubahan yang lebih baik 

melalui pengembangan dan pembinaan. 

5. Jigsaw learning.  

                                                 
9 Tim Penyusun Kamus pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. III, hlm. 995. 
10 Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 

Cet. III, hlm. 1280-1281. 
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 Jigsaw learning merupakan proses belajar melalui tukar delegasi antar 

kelompok.11 Metode pembelajaran ini memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk mengekspresikan diri melalui diskusi. Dalam jigsaw learning anggota 

kelompok diberi tugas mempelajari suatu topik atau materi yang berbeda. 

Kemudian siswa bertemu dengan kelompok lain untuk mempelajari dan saling 

bertukar pikiran membahas materi yang sama. Setelah itu, siswa kembali ke 

kelompok semula untuk menyampaikan hasil diskusi kepada teman-teman 

satu kelompoknya. 

6. PAIKEM.  

 PAIKEM merupakan singkatan dari Pembelajaran, Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.12 Secara umum metode pembelajaran ini 

bertujuan untuk dapat merangsang aktifitas dan kreatifitas belajar siswa. 

7. Penelitian Tindakan Kelas 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan (action 

research) yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu praktek 

pembelajaran di kelasnya.13 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu peneliti 

kemukakan antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI melalui metode jigsaw learning 

Berbasis PAIKEM di kelas VIII SMP Negeri 1 Sayung Demak? 

2. Apakah pelaksanaan pembelajaran PAI melalui metode jigsaw learning 

Berbasis PAIKEM meningkatkan hasil belajar siswa di kelas VIII SMP 

Negeri 1 Sayung Demak? 

 

                                                 
11 Ismail SM, op. cit., hlm. 82. 
12 Ibid., hlm. 46. 
13 Suharsimi Arikunto, loc. cit. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tidak terlepas dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran PAI melalui metode jigsaw 

learning Berbasis PAIKEM di kelas VIII SMP Negeri 1 Sayung Demak. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada pembelajaran PAI melalui 

metode jigsaw learning berbasis PAIKEM di kelas VIII SMP Negeri 1 

Sayung Demak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat: 

1. Secara teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis dapat mengetahui konsep 

pendekatan jigsaw learning berbasis PAIKEM khususnya dalam 

pembelajaran PAI di sekolah yang penulis teliti yaitu di SMP Negeri 1 

Sayung Demak. 

2. Secara praktis 

a. Adanya metode pembelajaran yang dapat memberi nuansa baru bagi siswa 

untuk dapat memotivasi belajar dan dapat berperan aktif dalam proses 

pembelajaran serta mampu meningkatkan hasil belajar. 

b. Bagi guru, sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih 

strategi pembelajaran yang sesuai dan bervariasi. 

c. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini akan memberi sumbangan 

sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran PAI. 

Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seorang 

guru agar dapat mendidik para siswa secara maksimal, sehingga para siswa 

termotivasi dalam belajar yang nantinya dapat berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya.  
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F. Kajian Pustaka 

Dalam menunjang penulisan skripsi ini, peneliti mencoba menggali 

informasi terhadap skripsi-skripsi terdahulu sebagai bahan pertimbangan untuk 

membandingkan masalah-masalah yang di teliti, baik dalam segi metode maupun 

obyek yang di teliti. Adapun kajian relevan yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

Skripsi yang disusun oleh Fitri Rahmawati (NIM: 3104228) pada tahun 

2009, mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan judul 

”Pengaruh pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar kimia materi 

pokok sistem periodik unsur kelas X di MA Uswatun Hasanah Mangkang”.14  

Skripsi yang disusun oleh Uzlifatul Jannah (NIM: 3104049) pada tahun 

2009, mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan judul 

”Efektifitas pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar peserta 

didik materi pokok komposisi fungsi semester 2 kelas XI MAN Kendal  tahun 

pelajaran 2007/2008”.15 

Peneliti juga menggunakan buku rujukan karangan Ismail SM, M.Ag. 

yang berjudul Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, di 

terbitkan di Semarang pada tahun 2008.16 

Dari hasil penelitian terhadap buku dan karya ilmiah tersebut, walaupun 

sudah banyak yang mengkaji tentang metode jigsaw, namun judul dalam proposal 

yang peneliti tawarkan yaitu ”Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran PAI Melalui Metode Jigsaw Learning Berbasis PAIKEM (Studi 

Tindakan pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Sayung Demak)”, berbeda dengan 

skripsi terdahulu dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar. 

                                                 
14 Fitri Rahmawati, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap Hasil Belajar 

Kimia Materi Pokok Sistem Periodik Unsur Kelas X Di MA Uswatun Hasanah Mangkang, Skripsi 
Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, (Semarang: Perpustakaan Tarbiyah IAIN Walisongo, 2009), t. d. 

15 Uzlifatul Jannah, Efektifitas Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap Hasil Belajar 
Peserta Didik Materi Pokok Komposisi Fungsi Semester 2 Kelas XI MAN Kendal  Tahun Ajaran 
2007/2008”, Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, (Semarang: Perpustakaan Tarbiyah IAIN 
Walisongo, 2009), t. d. 

16 Ismail SM, op. cit., vi. 


