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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai mahkluk yang paling sempurna 

diantara mahkluk yang lainnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan diberi bekal 

berupa fisik yang indah, diberi perasaan, fikiran dan akal.
1
 Jika fikiran dan akal 

telah di anugerahkan oleh Tuhan kepada manusia maka setiap manusia wajib 

untuk belajar atau mencari ilmu, sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi : 

 َوُمْسِلَمةٍ طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم 
Artinya: “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.” (H.R. Ibnu Barr).
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Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri 

setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungannya.
3
 Salah satu pertanda bahwa seseorang itu 

telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang 

mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan 

(kognitif),  sikap (afektif), atau ketrampilan (psikomotor) anak didik.
4
 

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 

1, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.
5
 Oleh karenya, di samping harus memiliki kemampuan 

pedagogik dan profesional, setiap pendidik selaku tenaga pendidik diharuskan 

memiliki kemampuan kepribadian, dan kemampuan sosial.  

                                                           
1 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 1. 
2 Moh. Syamsi Hasan, Terjemah Minhajul Abidin, Surabaya: Amelia, 2010, hlm. 26. 
3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1. 
4 Asep Jihad, dkk, Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008, hlm. 2. 
5 Hartono, Pendidikan Integratif, Purwokerto : STAIN Press, 2011, hlm. 53. 
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Salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adaah mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub pada pembukaan UUD 1945. Artinya 

bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam 

kehidupan bangsa Indonesia, terlebih sangat berarti ketika perannanya dalam 

mmbekali setiap insan Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman semakin 

kompleks dan kompetitif. Oleh karenya, berkembangnya suatu negara adalah 

bergantung dari kualitas mutu pendidikannya. 

Insan Indonesia sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat 

memperbaiki kualitas pendidikan yang ada, hingga bisa menjadikan negara lebih 

maju dengan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan produktif. Karena dapat 

dikatakan, bahwa pendidikan adalah sebagai tonggak utama kemajuan dari suatu 

bangsa, di mana pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6
 

Pada prinsipnya, pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dan 

peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Pendidik merupakan suatu 

komponen pendidikan yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena 

tugasnya mengajar, maka seorang pendidik harus memiliki wewenang mengajar 

berdasarkan kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap 

pendidik harus memiliki kemampuan sebagaimana peneliti sebutkan di atas. 

Dengan kemampuan yang dimilikinya, pendidik dapat melaksanakan perannya 

sebagai fasilitator, pembimbing, penyedia lingkungan, komunikator, model 

pembelajaran, evaluator, inovator, agen moral dan politik, agen kognitif, dan 

manajer di kelasnya.
7
 

                                                           
6 Mendiknas, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 3. 
7 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bandung: Bumi Aksara, 2009, hlm. 9.  
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Salah satu dari sekian mata pelajaran, baik pada tingkat “PAUD” hingga 

pada jenjang lebih tinggi, kiranya mata pelajaran fikih perlu mendapatkan 

perhatian serius dari seorang pendidik. Karena, adanya anggapan bahwa “fikih” 

hanyalah mata pelajaran yang tidak termasuk dalam mata pelajaran yang diikutkan 

dalam Ujian Nasional (UN). Hal inilah yang menjadi salah satu sebab 

ketidakseriusan peserta didik dalam mempelajarinya. Padahal, tujuan mata 

pelajaran fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang diarahkan untuk 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidup (way 

of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman 

dan pembiasaan.
8
 Selain itu, pembelajaran fikih khususnya materi shalat bertujuan 

untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui, memahami tata cara, rukun 

syarat, hal-hal yang disunahkan, yang membatalkan shalat, dan lain sebagainya. 

Pembekalan pengetahuan serta pemahaman tersebut dengan harapan agar peserta 

didik dalam menjalankan perintah Allah Swt sesuai dengan perintahnya. 

Problem sebagaimana tersebutlah, hingga peneliti tertarik untuk 

mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan peserta didik enggan 

memperhatikan “materi fikih”. Locus objek yang peneliti ambil yaitu di MTS NU 

01 Cepiring Kota Kendal, karena berdasarkan observasi awal peneliti, peneliti 

mendapatkan fakta adanya peserta didik yang tidak fokus pada saat menerima 

mata pelajaran fikih shalat, banyaknya peserta didik yang bergurau, dan 

sebagaianya. Realita sebagaimana tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian 

dan penaggulangan secara serius. Hal tersebut terjadi bisa jadi karena faktor intrn 

maupun faktor ekstrn. Faktor intern, misalnya guru pada saat memberikan 

penjelasan, pemahaman terebut terkesan “membosankan”, guru belum begitu 

memahami karakter peserta didik dan sebagainya. Sedangkan faktor ekstrn, 

                                                           
8 Melvin L. Silberman, Active Learning; 101 Cara Belajar Siswa Aktif Bandung: Nasamadia, 2006, hlm. 

9. 
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misalnya media atau metode yang diterapkan oleh pendidik terkesan “kuno- 

metode ceramah” dan lain sebagainya.
9
 

Oleh sebab itu, pendidik selain dituntut untuk menguasai materi yang akan 

disampaikan, gurupun harus mempunyai model pembelajaran yang ideal dengan 

materi yang akan disampaikan seperti; pendekatan, model, strategi, metode, teknik 

dan taktik pembelajaran yang akan digunakan demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. Dari berbagai unsur di atas, guru juga harus dapat memilih model 

pembelajaran yang tepat, agar dapat memacu belajar siswa dan meningkatkan hasil 

belajaranya. Selain itu penguasaan dari berbagai model pembelajaran menjadi 

bekal untuk mentransfer pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill) dan 

internalisasi nilai-nilai (values) berkaitan dengan mata pelajaran yang diampunya 

secara efektif dan efisien. Selain itu, pendidik harus mengetahui faktor-faktor yang 

harus diperhatikan dalam memilih model pembelajaran, di antaranya; tujuan yang 

hendak dicapai, peserta didik, bahan pelajaran, fasilitas, situasi, partisipasi, guru, 

dan kebaikan dan kelemahan model tertentu. Dengan mengetahui faktor-faktor 

tersebut diharapkan guru terhindar dari penggunaan model pembelajaran yang 

kurang tepat. Sehingga kiranya perlu adanya cara khusus untuk menanggulangi 

problem tersebut, salah satunya dengan cara menerapkan metode pembelajaran 

dengan sistem “cooperative learning”. 

Cooperative learning merupakan sistem pembelajaran di mana siswa 

bekerja kelompok kecil atau tim untuk berbagi pekerjaan dan saling membantu 

secara kolaboratif menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam 

pembelajaran ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan mengutamakan 

siswa sebagai pusatnya, siswa dapat berperan ganda yaitu sebagai siswa dan 

sebagai guru dalam proses pembelajaran. Jelasnya, metode cooperative learning 

atau “gotong royong” adalah sebuah sistem pengajaran yang memberi kesempatan 

                                                           
9 Hasil observasi Peneliti, Senin, 01 April 2019, pukul 09.30 WIB di MTS NU 01 Cepiring Kota 

Kendal.   
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kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama siswi dalam tugas-tugas 

terstruktur- pendidik bertindak sebagai fasilitator.
10

 

Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan, selain karena faktor metode salah 

satunya adalah karena guru. Maka guru merupakan komponen yang menentukan 

dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian 

sentral, pertama dan utama, oleh karena itu guru harus pandai memilih model yang 

tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar supaya mereka merasa 

senang dalam belajar. Metode sebagai salah satu komponen yang utama harus 

dipenuhi dalam proses belajar mengajar dan sebagai upaya perbaikan hasil belajar 

peserta didik dapat diupayakan secara maksimal dengan cara memilih metode 

yang tepat untuk suatu materi pelajaran terutama pelajaran “fikih”. Guru perlu 

mengenal beraneka macam metode yang ada, agar dapat melakukan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari mereka. 

Dari penjelasan sebagaimana tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

“cooperative learning” ini merupakan salah satu cara di mana peserta didik dibagi 

menjadi kelompok-kelompok belajar yang menuntut peserta didik lebih aktif di 

kelas, sehingga pembelajaran menjadi optimal. Dengan demikian model ini efektif 

digunakan dalam kelas. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini peneliti akan 

mengambil tema dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative 

Learning di MTS NU 01 Cepiring Kendal Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Latar belakang pemilihan judul sebagaimana tertulis, pertama, belum ada 

satupun karya ilmiah yang membahas tentang penerapan model pembelajaran 

cooperative learning di MTS NU 01 Cepiring Kendal, kedua dalam penelitian ini, 

penulis akan memaparkan bagaimana model pembelajaran cooperative learning 

serta dengan pendekatan penelitian kuantitatif. 

                                                           
10 Anita Lie, Cooperative Learning; Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas, 

Jakarta: Grasindo, Cet. Ke-7, 2010, hlm. 12. 
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C. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian 

atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan telaah pustaka 

semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita 

dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita 

lakukan. Sehingga perlu peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan 

dengan tema “Penerapan model pembelajaran cooperative learning dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa materi shalat pada mata pelajaran fikih di MTS 

NU 01 Cepiring Kendal tahun ajaran 2018/2019” sebagai bahan perbandingan 

dengan skripsi penulis, antara lain yaitu : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Intus Nurul Dianah, mahasiswi 

Fakultas Tarbiyah Jurusan Penididikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim 

Semarang dengan judul “Efektifitas Model Pembelajaran Kooperatif Think-Pair-

Share (TPS) Berbantuan Media Power Point dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih Siswa Kelas XI MA Al- 

Wathoniyah Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015”.
11

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Soemarti mahsiswi Fakultas 

Tarbiyah Jurusan Penididikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang pada tahun 2015 yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Mata Pelajaran Fiqih Materi “Bersuci” Melalui Penerapan Model Pembelajaran 

True Or False Pada Siswa Kelas I Semester I Mi Futuhiyyah 02 Kudu Kota 

Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016”.
12

 

                                                           
11 Intus Nurul Dianah, Efektifitas Model Pembelajaran Kooperatif Think-Pair-Share (TPS) Berbantuan 

Media Power Point Dan Lembar Kerja Siswa (LKS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih 

Siswa Kelas XI MA Al Wathoniyah Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015, Skripsi Fakultas Tarbiyah Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2014. 
12 Sri Soemarti, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih Materi “Bersuci” Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran True Or False Pada Siswa Kelas I Semester I Mi Futuhiyyah 02 Kudu Kota 

Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016, Skripsi Fakultas Tarbiyah Jurusan Penididikan Agama Islam Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015. 
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arif mahsiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Purwokerto 2014 yang berjudul “Penerapan Metode Demontrasi dalam 

Pembelajaran Fiqih di MTS Ma’arif Kubang Kecamatan Wanayasa Kabupaten 

Banjarnegara Tahun Pelajaran 2013/2014”.
13

 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kulsum Indriati mahsiswi 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017 dengan judul “Strategi 

Pembelajaran Aktif Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTS Ma’arif NU Karangjati 

Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2015/2016”.
14

 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran cooperative learning dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa materi shalat pada mata pelajaran fikih di 

MTS NU 01 Cepiring Kendal tahun ajaran 2018/2019 ? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran cooperative learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa materi shalat pada mata pelajaran fikih di 

MTS NU 01 Cepiring Kendal tahun ajaran 2018/2019 ? 

 

E. Rencana Pemecahan Masalah 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi shalat pada mata pelajaran 

fiqih di MTS NU 01 Cepiring Kendal tahun pelajaran 2018/2019 kelas VIII B, 

                                                           
13 Arif, Penerapan Metode Demontrasi dalam Pembelajaran Fiqih di MTS Ma’arif Kubang Kecamatan 

Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2013/2014, Skripsi Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014. 
14 Kulsum Indriati, Strategi Pembelajaran Aktif Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTS Ma’arif NU 

Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2015/2016, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017. 
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peneliti akan menerapkan model pembelajaran “cooperative learning” pada RPP 

yang akan diajarkan kepada peserta didik. 

 

F. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, peneliti akan menjelaskan 

mengenai “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Materi Fikih Pada Siswa di MTS NU 01 

Cepiring Kendal. Berdasarkan kerangka teoritik yang dirumsukan oleh penulis, 

yaitu penelitian yang difokuskan pada : 

1. Penerapan. 

Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, 

penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme 

suatu sistem.
15

 Sedangkan menurut E. Mulyasa, implementasi atau penerapan 

adalah suatu proses penerapan ide, konsep atau inovasi dalam suatu tindakan 

praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai dan sikap.
16

 

2. Model 

Istilah model dapat diartikan sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan 

sebagainya) dan atau sesuatu yang akan dihasilkan.
17

 Sedangkan menurut 

Winkel, model didefinisikan sebagai sesuatu konseptualisasi yang luas dan 

bersifat teoritis, namun memenuhi semua persyaratan bagi suatu teori ilmiah.
18

 

3. Cooperative Learning 

Cooperative Learning berasal dari kata “cooperative” yang berarti 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu sama 

                                                           
15 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hlm. 

70. 
16 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Implementasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, 

hlm. 93. 
17 Lukman Ali dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 662. 
18 Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, Jakarta, Gramedia, 1997, hlm. 120. 
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lainnya sebagai kelompok atau tim.
19

 Cooperative learning atau pembelajaran 

kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan pada faham 

konstruktivis, di mana dalam hal pembelajaran ini diharapkan dapat 

membangun isnteraksi siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar.
20

 

Cooperative learning merupakan sebuah model pembelajaran yang sengaja 

diciptakan untuk mencapai pembelajaran yang maksiaml di dalam ruang 

kelas.
21

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa cooperative learning merupakan sistem 

pembelajaran di mana siswa bekerja kelompok kecil atau tim untuk berbagi 

pekerjaan dan saling membantu secara kolaboratif menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. Dalam pembelajaran ini, guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator dan mengutamakan siswa sebagai pusatnya, siswa dapat berperan 

ganda yaitu sebagai siswa dan sebagai guru dalam proses pembelajaran. 

4. Meningkatkan 

Meningkatkan memiliki dua (2) arti. Meningkatkan berasal dari kata dasar 

“tingkat”. Meningkatkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki 

ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Meningkatkan 

memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga meningkatkan dapat 

menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis 

lainnya. Jadi, meningkatkan berarti menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya). 

Meningkatkan juga berarti mempertinggi. Meningkatkan juga berarti 

memperhebat (produksi dan sebagainya).
22

 

 

 

 

                                                           
19 Anita Lie, Cooperative Learning; Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas, 

Jakarta: Grasindo, Cet. Ke-7, 2010, hlm. 12. 
20 Isjoni, Cooperative Learning Efektifitas Kelompok, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-3, 2010, hlm. 11-12. 
21 Robert E. Slavin, Cooperative Learning; Teori, Riset, dan Praktik, Bandung: Nusa Media, Cet. Ke-3, 

2008, hlm. 9. 
22 Https://www.apaarti.com/meningkatkan.html. Diakses, Jum’ah, 05 April 2019, pukul 20.00 WIB. 

https://www.apaarti.com/meningkatkan.html
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5. Shalat 

Menurut Wahbah Zuhaili, shalat secara bahasa adalah do’a atau do’a 

meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, shalat yaitu semua perkataan 

dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.
23

 

6. Fikih 

Kata fikih secara morvologis, berakar pada kata atau huruf “faqaha” yang 

menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “Ilmu pengetahuan”.
24

 Menurut 

Ahmad Hanafi, bahwa fikih secara etimologis (bahasa) adalah paham terhadap 

tujuan seorang pembicara dari pembicaraannya.
25

 Sedangkan secara 

terminologis, fikih adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) 

yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.
26

 Lebih lanjut menurut Hanafi, 

fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan yang 

diambil melalui dalil-dalilnya yang terperinci.
27

  

7. Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan di 

kelas dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Kelas 

merupakan sekelompok siswa penerima pelajaran yang sama dari guru yang 

sama. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas menggabungkan tindakan 

bermakna dengan prosedur penelitian yang merupakan suatu upaya 

memecahkan masalah sekaligus mencari dukungan ilmiah.
28

 

 

 

 

                                                           
23 Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema 

Insani, Juz 1, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 541. 
24 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum, Bandung: Pustaka Setia, 

Cet. Ke-10, 2001, hlm. 1. 
25 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-7, 1995, hlm. 

10. 
26 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, hlm. 3. 
27 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, hlm. 10. 
28 Sunaryo Soenarto, Penelitian Tindakan Kelas, Yogyakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Departemen Nasional, t.th, hlm. 4-5. Pdf.   
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G. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama peneliti ini adalah untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran cooperative learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

materi shalat pada mata pelajaran fikih di MTS NU 01 Cepiring Kendal tahun 

ajaran 2018/2019 serta pemgaruhnya. Berdasarkan rumusan masalah diatas, 

maka secara operasional tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan model pembelajaran 

cooperative learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa materi shalat 

pada mata pelajaran fikih di MTS NU 01 Cepiring Kendal tahun ajaran 

2018/2019. 

b. Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran cooperative 

learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi shalat pada mata 

pelajaran fikih di MTS NU 01 Cepiring Kendal tahun ajaran 2018/2019. 

 

H. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

ilmu agama Islam terhadap hasil belajar siswa materi shalat pada mata 

pelajaran fikih di MTS NU 01 Cepiring Kendal tahun ajaran 2018/2019 

dengan menggunakan metode “cooperative learning”. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian lain 

yang akan mengadakan penelitian serupa dimasa mendatang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Kepala Madrasah 

Bagi Kepala Madrasah, hasil pengkajian ini dapat menambah wawasan 

Kepala Madrasah dalam meningkatkan hasil belajar siswa materi shalat pada 

mata pelajaran fikih di MTS NU 01 Cepiring Kendal tahun ajaran 2018/2019 

dengan menggunakan metode “cooperative learning”. 
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2) Bagi Peneliti 

Untuk menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan 

serta mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian. 

3) Bagi Pendidik 

Melalui kajian ini, dapat memotivasi pendidik guna meningkatkan 

kompetensi sebagai pendidik. Hasil kajian ini, dapat menambah pengetahuan 

bagi pendidik tentang meningkatkan hasil belajar siswa materi shalat pada 

mata pelajaran fikih di MTS NU 01 Cepiring Kendal tahun ajaran 2018/2019 

dengan menggunakan metode “cooperative learning”. 

4) Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi jurusan Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dan harapan 

dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

mengenai “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning ”. 

5) Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan khazanah 

keilmuan tentang penerapan sistem informasi akademik. 

 

I. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis penelitian adalah jawaban semetara terhadap rumusan masalah 

penelitian.
29

 Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto bahwa hipotesis adalah 

jawaban yang bersifat semntara terhadap permasalahan penelitian samapi terbukti 

melalui data yang terkumpul.
30

 Secara umum, pengertia hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih perlu diuji 

secara empiris.
31

 

                                                           
29 Sugiyono, Statiska Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 84. 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, 

hlm. 110. 
31 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 

110. 
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Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam peneitian ini adalah; “Adanya 

pengaruh penerapan model pembelajaran coorperatife learning dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa materi sholat pada mata pelajaran fikih di MTS 

NU 01 Cepiring Kendal”. Artinya ada pengaruh penerapan model pembelajaran 

coorperative learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa materi sholat pada 

mata pelajaran fiqih di MTS NU 01 Cepiring Kendal dibandingkan dengn model 

pembelajaran klasik seperti metode ceramah, metode tanya jawab, dan 

sebagainaya. 

 

J. Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang berhubungan langsung dalam 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi atau objek penelitian.
32

 

Subjek dari penelitian ini meliputi siswa-siswa dan peneliti selaku guru PAI di 

MTS NU 01 Cepiring Kendal. Objek penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.
33

 Objek 

dari penelitian ini meliputi hasil belajar dan model “cooperative learning” pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTS NU 01 Cepiring Kota Kendal yang 

beralamatkan di Jl. Raya Soekarno Hatta Karangsuno Cepiring Kabupaten 

Kendal Jawa Tengah. 

3. Desain Peneltian 

Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan, yaitu kajian sistematika 

dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru 

dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran berdasarkan refleksi 

                                                           
32 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 132. 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 38.  
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mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut.
34

 Terdapat beberapa 

model atau desain penelitian yang digunakan ketika peneliti melakukan PTK. 

Desain-desain tersebut diantaranya adalah; 1. Model Kurt Lewin, 2. Model 

Kemmis Mc Taggart, 3. Model John Elliot, 4. Model Hopkins, 5. Model 

McKernan, 6. Model Dave Ebbut. Peneliti akan melakukan PTK dengan 

menggunakan model Kemmis and Mc Taggart.
35

 

Penelitian tindakan kelas ini dipilih model spiral dari Kemmis dan 

Taggart yang terdiri dari beberapa siklus tindakan dalam pembelajaran 

berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan pada siklus sebelumnya. 

Setiap siklus tersebut terdiri dari empat tahapan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Untuk memperjelas-Nya, berikut 

peneliti sertakan skema di bawah ini :
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Rochhiati Wiriatmdaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, 

hlm. 12. 
35 Basrowi dkk, Prosedur Penelitian Tindakan Kelas, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 68. 
36 Rochiyati Wiriatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2005, hlm. 66. 
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4. Faktor yang Diteliti 

Untuk dapat memecahkan masalah yang telah dirumuskan di atas, ada 

beberapa faktor yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung meliputi; keaktifan 

dalam bertanya, keaktifan dalam menjawab pertanyaan dan keingin tahuan 

yang besar pada mata pelajaran fikih. 

b. Hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam pada materi siswa 

dilihat dari tes pada setiap akhir siklus. 

5. Rencana Tindakan 

1) Pra Siklus 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam 3 siklus. Setiap siklus dilalui 

dengan prosedur dan langkah-langkah tersendiri. Prosedur tiap-tiap siklus 

dapat diperinci sebagai berikut : 

a. Tahap perencanaan tindakan 

Setiap kegiatan membutuhkan perencanaan, demikian pula dalam 

penelitian ini dilakukan beberapa perencanaan sebagai berikut : 

1. Menentukan waktu untuk pelaksanaan siklus I; 

2. Menentukan metode pembelajaran; 

3. Menyususun atau menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dengan metode atau model seperti biasa (ceramah dan diskusi); 

4. Menentukan materi pokok yang diajarkan; 

5. Mempersiapkan sumber pembelajaran yaitu buku paket PAI; 

6. Menyusun lembar kerja siswa; 

7. Mengembangkan format penilaian Menentukan alat observasi berupa 

lembar observasi, pedoman wawancara dan kriteria keberhasilan; 

8. Peneliti menentukan kriteria keberhasilan 

Berdasarkan kriteria, peneliti ingin mengetahui apakah tindakan yang 

dilakukan sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Apabila sesuai maka 
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tindakan perbaikan dihentikan. Apabila belum, maka peneliti terus 

melakukan perbaikan siklus berikutnya. Kriteria keberhasilan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Minimal 80 % dari jumlah siswa memenuhi KKM dengan skor 75; 

2. Rata-rata skor siswa minimal 75; 

3. Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang telah 

dikembangkan sebelumnya ≥ (lebih dari atau sama dengan) 80%. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

Pada tahap ini dilakukan tindakan berupa pelaksanaan program 

pembelajaran sesuai dngan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang telah dibuat sebelumnya dan lembar kerja siswa. 

c. Tahap pengamatan 

Pada tahap ini dilaksanakan pengambilan atau pengumpulan data 

hasil observasi, dengan cara : 

1. Melakukan observasi dari proses pembelajaran yang akan dilakukan 

melalui lembar pengamatan observasi guru dan siswa yang telah 

dipersiapkan; 

2. Melakukan penilaian kepada siswa atas hasil pembelajaran yang 

dilakukan melalui tes. Penilaian ini didasarkan pada kriteria 

keberhasilan yang telah ditentukan; 

3. Menilai hasl tindakan sesuai dengan format yang telah disiapkan. 

d. Tahap refleksi 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan : 

1. Evaluasi mutu, jumlah dan waktu dari setiap tindakan yang dilakukan 

dalam proses pembelajaran; 

2. Pertemuan untuk hasil evaluasi tentang RPP dan lembar kerja siswa, 

dengan melihat hasil observasi guru dan siswa. 
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3. Perbaikan pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan 

pada siklus berikutnya. 

2) Siklus I 

1. Tahap perencanaan tindakan 

Setiap kegiatan membutuhkan perencanaan, demikian pula dalam 

penelitian ini dilakukan beberapa perencanaan sebagai berikut : 

a. Menentukan waktu untuk pelaksanaan siklus I; 

b. Menentukan metode pembelajaran; 

c. Menyususun atau menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dengan model cooperative learning; 

d. Menentukan materi pokok yang diajarkan; 

e. Mempersiapkan sumber pembelajaran yaitu buku paket PAI; 

f. Menyusun lembar kerja siswa; 

g. Mengembangkan format penilaian; 

h. Menentukan alat observasi berupa lembar observasi, pedoman 

wawancara dan kriteria keberhasilan dan 

i. Peneliti menentukan kriteria keberhasilan. 

Berdasarkan kriteria, peneliti ingin mengetahui apakah tindakan 

yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Apabila sesuai 

maka tindakan perbaikan dihentikan. Apabila belum maka peneliti terus 

melakukan perbaikan siklus berikutnya. Kriteria keberhasilan dalam 

penelitian adalah : 

1. Minimal 80 % dari jumlah siswa memenuhi KKM dengan skor 75; 

2. Rata-rata skor siswa minimal 75; 

3. Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang telah 

dikembangkan sebelumnya ≥ (lebih dari atau sama dengan) 80%. 
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2. Tahap pelaksanaan tindakan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan pembelajaran siklus II sesuai 

dengan RPP. 

3. Tahap pengamatan 

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis 

data dari pelaksanaan tindakan siklus II dengan cara sebagai berikut: 

a. Melakukan observasi dari proses pembelajaran yang dilakukan melalui 

lembar pengamatan observasi guru dan siswa siklus II; 

b. Melakukan penilaian kepada siswa atas hasil pembelajaran yang 

dilakukan, dengan indikator sesuai denga siklus I; 

c. Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang teah disiapkan, 

dengan format yang sama dengan siklus I; 

4. Tahap refleksi 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi seluruh tindakan yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh guru 

dan untuk mengetahui keberhasilan penelitian pada siklus II. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk menggali 

informasi yang dibutuhkan. Metode yang dipakai oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Dokumentasi 

Dokumen merupakan kumpulan data variable yang berbentuk lisan 

maupun artifact, foto dan sebagainya.
37

 Sumber dokumentasi pada dasarnnya 

adalah segala bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen 

baik resmi maupun yang tidak resmi. Dokumenter ini digunakan peneliti 

untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang siswa yang menjadi sampel 

penelitian. 

                                                           
37 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm. 129. 
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b. Pengamatan (observasi) 

Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan 

yang meliputi pemusatan perhatian terhadap subjek dengan menggunakan 

seluruh alat indranya.
38

 Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan 

data dengan terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti, 

populasi (sampel).
39

 Pengamatan digunakan untuk mengetahui dan 

mendapatkan data tentang aktivitas siswa selama pembelajaran. 

c. Wawancara 

Wawancara kepada kepala sekolah menanyakan tentang bagaimana 

kondisi sekolahan dan wawancara kepada guru mata pelajaran fikih 

menanyakan tentang kondisi siswa dan metode apa saja yang biasa 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

d. Tes 

Tes adalah seperangkat rangsangan (stimulus) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan 

dasar bagi penentu skor angka.
40

 Tes oleh peneliti digunakan untuk 

mendapatkan hasil belajar siswa yang telah melakukan pembelajaran PAI 

sebagai evaluasi setelah proses pembelajaran berlangsung. 

e. Metode Analisis Data 

Apabila datanya telah terkumpul, data diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka dan data 

kualitatif yang dinyatakan dengan kata-kata atau simbol. Data-data kualitatif 

yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan sementara, karena akan sangat 

berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari 

analisis data kuantitatif.
41

 

                                                           
38 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Suatu Tindakan Dasar, Surabaya: Sie Surabaya, Cet. Ke-4, 

1996, hlm. 40. 
39 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 162. 
40 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm. 170. 
41 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Suatu Tindakan Dasar, hlm. 213. 
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Menganalisis data untuk mendapatkan hasil belajar digunakan data 

keaktifan dan kerjasama peserta didik serta hasil belajar itu sendiri. Dan cara 

metodenya dan penilaiannya adalah sebagai berikut : 

1. Data Keaktifan dan Kerjasama Peserta Didik 

Adapun perhitungan prosentase keaktifan dan kerjasama peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran adalah sebagai berikut : 

  
 

 
       

Keterangan: 

P = Tingkat prosentase yang dicapai 

n = Skor yang diperoleh tiap peserta didik 

N = Jumlah seluruh skor 

Sedangan kriteria penafsiran variable penelitian ini ditentukan 

dengan : 

>75 %   : Keaktifan dan kerjasama tinggi 

60 % - 75 %  : Keaktifan dan kerjasama sedang 

<60 %   : Keaktifan dan kerjasama kurang 

2. Untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan soal 

dengan menghitung rata-rata nilai dan ketuntasan belajar. Rumus yang 

digunakan adalah : 

a. Menghitung rata-rata 

  
   

 
 

Keterangan : 

Ẍ  = Rata-rata hasil tes 

∑x1 = Jumlah nilai tes 

N = Banyaknya siswa yang mengikuti tes 

b. Menghitung ketuntasan belajar 

Ketuntasan Belajar Klasikal (%) = 
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K. Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan kelas dilihat dari jumlah peserta didik yang mampu 

menyelesaikan atau mencapai KKM 75 dan sekurang kurangnya 85 % dari jumlah 

peserta didik di kelas tersebut. 

 

L. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan 

sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-

sub bab. Sebelumnya peneliti mengawali dengan halaman judul, halaman, 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman 

deklarasi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, 

halaman transliterasi, dan daftar isi, kemudian dilanjutkan dengan lima bab 

sebagaimana berikut : 

Bab Pertama; Pendahuluan, berisikan : latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, rumusan masalah, rencana pemecahan masalah, 

penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan hipotesis, metode 

penelitian, indikator keberhasilan, dan sistematika penyusunan skripsi. 

Bab Kedua; Teori tentang metode cooperative learning dan shalat, 

Pertama; teori tentang metode cooperative learning, meliputi: pengertian 

cooperative learning, tujuan model cooperative learning, unsur-unsur cooperative 

learning, prinsip-prinsip cooperative learning, manfaat cooperative learning, 

karakteristik cooperative learning, teknik-teknik cooperative learning, langkah-

langkah cooperative learning, dan keunggulan serta kelemahan cooperative 

learning; dan kedua, teori tentang mata pelajaran fikih tentang shalat, meliputi; 

pengertian shalat, dasar hukum shalat, rukun dan syarat shalat, macam-macam 

shalat, kesunahan dalam shalat, dan perkara yang membatalkan shalat. 

Bab Ketiga: Laporan hasil penelitian, laporan sitasi umum objek penelitian, 

dan laporan kegiatan persiklus. 
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Bab keempat: Analisis hasil penelitian, analisis kegiatan persiklus, dan 

pembahasan. 

Bab kelima: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup. 

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-

buku yang terkait dengan penulisan ini. 


