
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Belajar merupakan semua aktifitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif di lingkungan yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Seseorang dianggap 

telah belajar sesuatu jka dapat menunjukkan perubahan perilaku. Sifat 

perubahanyang terjadi relatif permanen dan tidak akan kembali kepada 

keadaan semula. Melalui belajar seseorang dapat memahami sesuatu konsep 

yang baru dan atau mengalami perubahan tingkah laku, sikap dan ketrampilan. 

Pernyataan di atas didukung oleh Gagne dalam buku Ratna Wilis bahwa 

“Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organism 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman (Ratna, 2009: 12). Kutipan 

diatas dapat diartikan bahwa belajar membutuhkan waktu yang lama dan 

melalui proses perubahan perilaku dan pola pikir dari seseorang. 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan. Belajar mungkin saja terjadi tanpa pembelajaran, namun pengaruh 

aktivitas pembelajaran dalam belajar hasilnya lebih sering menguntungkan 

dan biasanya lebih mudah diamati. Pembelajaran sebagai suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar siswa. Untuk mencapai tujuan 

belajar yang baik dapat ditempuh melalui proses pembelajaran yang 

bermacam-macam. 
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Meskipun pembelajaran dikelas punya tempat tersendiri dalam 

mengembangkan kemampuan dasar siswa namun konsentrasi yang terlalu 

berlebihan pada hal ini akan menghalangi guru untuk bisa melihat potensi dari 

pendekatan-pendekatan yang lebih kreatif dan aktif. Untuk belajar siswa 

pertama-tama harus terlibat terlebih dahulu supata termotivasi untuk memulai 

dan kemudian melakukan tugas dengan tekun (Floreence, 2011: 19) 

Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh 

seorang guru dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. Belajar merupakan kegiatan khas manusia, 

sesuai dengan kemampuan belajarnya itu Sang Maha Pencipta bahkan 

memberi tugas kepada manusia sebagai khalifah di bumi dengan lima peran 

utamanya, yaitu sebagai penguasa, pengatur, pengguna, pemelihara dan 

pengembang. Tugas sebagai di muka bumi itu tidak mungkin dapat ditunaikan 

manusia apabila manusia tidak memiliki kemampuan yang memadai, sesuai 

dengan tantangan yang dihadapi dala kehidupannya (Prayitno, 2009: 201). 

Menurut teori konstruktivisme
1
 yang dikembangkan oleh Von 

Glasserfeld, pembentukan pengetahuan seseorang dilakukan sendiri oleh 

orang itu dan bukan oleh guru, sehingga para guru hanya bisa mendorong para 

siswa agar aktif dalam pembelajaran untuk membentuk pengetahuannya 

sendiri. Dorongan para guru sangat memicu dan memacu para siswa aktif dan 

giat dalam belajar. Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang 

                                                           
1
 Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu 

tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan 

merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan selama ini merupakan himpunan 

dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. 
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lain karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang 

diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif tempat 

terjadi asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga 

terbentuk suatu skema yang baru (Thobroni, 2013: 107). Keaktifan siswa 

tersebut akan meningkatkan mutu pendidikan dan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan. Siswa diajak dan ditekankan kepada learning 

how to learn. Pemahaman ini akan sangat mendorong para siswa terus 

mencari ilmu pengetahuan. Dalam Islam dorongan dalam belajar telah ada 

dalam Al-Qur’an sebagaimana firman Allah SWT surat At-Taubah Ayat 122: 

                           

                        

tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya (Kemenag RI, 2010: 685). 

Ayat di atas relevansinya dengan penelitian ini bahwa umat Islam 

harus ada yang menekuni bidang ilmu pengetahuan dengan terus terfokus 

untuk belajar. Kalau semua ikut berperang maka siapa yang akan mendalami 

ilmu pengetahuan guna kemajuan Islam. Ini berarti belajar itu wajib dan harus 

ditekuni agar kesalarasan kemajuan Islam seimbang. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan materi untuk mencapai 

hasil pendidikan berkarakter. Hasil pendidikan berkarakter tersebut adalah 

jujur, relegius, disiplin, kerja keras, toleransi, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, peduli lingkungan dan peduli sosial. Untuk 
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mencapai sebelas hasil pendidikan berkarakter itu diperlukan pembelajaran 

yang mudah dipahami siswa. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk 

meningkatkan mutu proses pembelajaran adalah dengan memperkenalkan dan 

menggalakkan penerapan model pembelajaran active learning. 

Pembelajaran Agama Islam yang menggunakan active learning
2
 akan 

menjadi lebih aktif, partisipatif dan bermakan artinya terjadinya keterlibatan 

fisik, mental, intelektual maupun emosional dalam kegiatan  belajar mengajar, 

perbuatan serta pengalaman langsung terhadap baliknya (feed beck) dalam 

pembentukan keterampilan dan penghayatan serta internalisasi nilai-nilai 

agama dalam sikap. Hal ini sangat penting, sebab materi yang dipelajari siswa 

akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah 

dilupakan.  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) seharusnya 

menggunakan active learning dalam proses pembelajarannya, namun pada 

realita yang ada tidak seperti itu. Pendidikan Agama Islam (PAI) lebih 

cenderung disampaikan dengan metode yang monoton (ceramah) sehingga 

siswa kurang menaruh minat dalam mengikuti pelajaran tersebut. Siswa sering 

merasa bosan dan jenuh karena mereka lebih banyak duduk dengar catat dan 

hafal dalam proses pembelajaran PAI. Dengan adanya penerapan active 

learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), diharapkan 

nantinya tumbuh semangat yang tinggi pada siswa dalam belajar. 

                                                           
2
 Pembelajaran Aktive Learning adalah suatu proses pembelajaran untuk memberdayakan 

peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara/strategi secara aktif. 
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Membuat kelas yang nyaman dan kondusif untuk belajar merupakan 

hal yang tidak mudah terutama untuk siswa yang memiliki motivasi kurang 

dalam belajarnya. Selain itu untuk membuat seluruh siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran juga memerluka strategi yang baik oleh guru. Kebanyakan guru 

memberi pelajaran dengan metode konvensional dan berefek pada ketidak 

efektifan, seperti metode ceramah, monoton, formalis dan pemberian tugas. 

Guru kurang memiliki strategi khusus dalam memposisikan siswa agar aktif 

dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Untuk mendukung hal tersebut, 

maka para pakar keilmuan dalam bidang pendidikan telah mengembangkan 

berbagai model pembelajaran yang lebih memperhatikan pada aspek siswa 

melalui active learning (belajaran aktif). Dalam pembelajaran aktif terdapat 

beberapa model, disini penulis memilik model pembelajaran everyone is a 

teacher here karena model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran 

yang sederhana dan mudah diterapkan dikelas manapun. Selain itu model 

pembelajaran ini memungkinkan siswa belajar lebih aktif, mempunyai rasa 

tanggung jawab yang besar, berkembangnya daya kreatif serta dapat 

memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. 

Siswa akan dapat belajar dengan baik dalam suatu mata pelajaran 

apabila mereka mempunyai minat dan semangat terhadap pelajaran tersebut. 

Untuk menumbuhkan minat tersebut, siswa perlu adanya motivasi dan peran 

guru sangat besar dalam memotivasi siswa. Motivasi sangat diperlukan di 

dalam kegiatan belajar, tidak akan mungkin melakukan aktifitas belajar tanpa 

adanya motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di 
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dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

tercapainya suatu tujuan.  

Motivasi dapat merubah energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya feelingt dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Motivasi pada intinya merupakan kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar sangat 

memerlukan motivasi karena seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajarnya maka tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. 

Dengan adanya motivasi belajar maka hasil belajar siswa akan bisa meningkat 

dan tujuan dari belajar bisa tercapai. 

Selain motivasi ada faktor lainnya yang ikut mempengaruhi 

peningkatan prestasi belajar yaitu profeonalisme guru, kompetensi profesional 

guru akan dapat pula meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada ujungnya 

adalah peningkatan prestasi kelas secara klasikal maupun pribadi anak. 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka peneliti ingin mengkaji secara 

ilmiah tentang pengaruh strategi pembelajaran menggunakan everyone is a 

teacher here dan the powerof two dalam pembelajaran PAI sehingga prestasi 

serta motivasi belajar siswa dapat meningkat. Adapun peneliti memilih Kelas 

X SMA YATPI Godong Grobogan karena kelas X merupakan kelas yang 

cukup berprestasi disamping itu wali kelas disiplin dalam mengelola kelas, 

sedangkan penelitian di SMA YATPI Godong Grobogan karena menjadi 

sekolah swasta unggulan dengan berbagai prestasi dan manejemen yang cukup 

baik.  Kemudian dengan manejemen yang sudah baik dan dilengkapi sarana 
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prasarana yang memadai tersebut apakah mampu menjadi penunjang 

pembelajaran yang lebih baik. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang 

masalah di atas adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh strategi every one is a teacher here terhadap hasil 

belajar PAI di kelas X  SMA YATPI Godong Grobogan? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar guru terhadap hasil belajar PAI di kelas 

X SMA YATPI Godong Grobogan? 

3. Adakah pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar PAI 

kelas X di SMA YATPI Godong Grobogan? 

4. Adakah pengaruh strategi every one is a teacher here, motivasi belajar dan 

kompetensi profesional secara simultan terhadap terhadap hasil belajar 

PAI kelas X di SMA YATPI Godong Grobogan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini terbagi ke dalam tiga bagian diantaranya: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh strategi every one is a teacher 

here terhadap hasil belajar PAI di Kelas X SMA YATPI Godong 

Grobogan. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi belajar guru terhadap 

hasil belajar PAI di Kelas X SMA YATPI Godong Grobogan. 
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3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompetensi profesional guru 

terhadap hasil belajar PAI di Kelas X SMA YATPI Godong Grobogan. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh strategi every one is a teacher 

here, motivasi belajar dan kompetensi profesional secara simultan 

terhadap terhadap hasil belajar PAI di Kelas X SMA YATPI Godong 

Grobogan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

berharga bagi pihak-pihak yang terkait. 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

praktisi pendidikan. Selain itu penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pada pemahaman bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam melalui active learning, sehingga motivasi 

dalam belajar bisa meningkat dan dapat menunjang prestasi siswa. 

b. Secara Praktis 

1) Berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang strategi 

untuk meningkatka kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA YATPI Godong Grobogan.  

2) Berguna untuk mengetahui metode pelaksanaan active learning 

sehingga motivasi siswa dalam belajar bisa meningkat. 
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3) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan dapat 

memberikan solusi untuk penunjang keberhasilan dalam pembelajaran 

PAI. 

 

E. Sistematika Pembahasan Tesis  

Adapun sistematika pembahasan tesis sebagai upaya untuk 

mendeskripsikan seluruh isi tesis yang akan disusun nantinya, maka dibuat 

sistematika di bawah ini sebagai berikut: 

1. Bagian muka 

Terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota 

persetujuan pembimbing, pengesahan, halaman motto, persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar lampiran-lampiran. 

2. Bagian isi 

Bab kesatu Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan  tentang 

pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sitematika pembahasan tesis. Bab 

kedua berisi tentang kajian teori tentang Pembelajaran PAI dan Stretagi 

Pembelajaran Every One Is A Teacher Here (Every One Can Be A 

Teacher). Bab ketiga berisi tentang gambaran umum SD Negeri 2 

Sumurgede Godong Grobogan. Bab keempat berisi tentang analisis atau 

pembahasan inti dan bab kelima berisi tentang simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir 

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran serta 

daftar riwayat hidup penulis. 


