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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu usaha sadar yang dilakukan agar peserta 

didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan pada dasarnya 

adalah menghantarkan para siswa menuju suatu perubahan yaitu perubahan 

tingkah laku, intelektual, moral, maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai 

individu dan makhuk sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk 

mencapai suatu tujuan pendidikan harus ditunjang oleh tujuan 

pembelajaran.Mengingat betapa pentingnya pendidikan, seluruh elemen di 

Indonesia harus memperhatikan kualitas pendidikan dan mencoba untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan dengan maksimal sesuai dengan Tujuan dan 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, sebagai berikut: 

 
Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
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Pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang harus ditangani oleh 

suatu bangsa, karena pada hakekatnya pendidikan membangun manusia dalam 

mengembangkan dirinya agar dapat mengahadapi segala perubahan dan 

permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sebagai salah satu faktor 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru selalu dituntut untuk meningkatkan 

kualitasnya dalam pembelajaran. Mulyasa mengatakan: 

Kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi proses dan dari segi hasil, 
guru dapat dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian peserta 
didik secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam pembelajaran. 
Sedangkan dari segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran 
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yang diberikannya mampu mengubah perilaku sebagian besar peserta didik 
ke arah penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik.

2
 

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya 

proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan 

apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan 

memberikan sumbangan yang signifikan tanpa di dukung oleh guru yang 

profesional dan berkualitas. 

Menurut undang-undang No.14 Tahun 2005 pasal 1 tentang guru dan 

dosen menyebutkan, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, di hayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya” Hal ini berarti, guru yang 

dibutuhkan adalah mereka yang mampu dan siap berperan sesuai potensi 

keilmuan yang dimilikinya. Sejalan dengan itu, pendidikan merupakan faktor 

utama dalam peningkatan kemampuan manusia sekaligus berperan dalam bentuk 

baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal 

tersebut pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan 

sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, proses belajar mengajar 

guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, 

yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan dengan sumber 

pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran.  

Untuk terwujudnya proses belajar mengajar seperti itu sudah tentu 

menuntut upaya guru untukmengaktualisasikan kompetensinyasecara profesional, 

terutama aspek metodologisnya. Karena aspek tersebut sangat berpengaruh 
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terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran, terutama 

pembelajaran PAI(Pendidikan Agama Islam) yang dalam pelaksanaanya masih 

kurang bervariasi dan sebagian guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional yaitu dengan ceramah atau hanya dengan pemberian informasi saja.  

Pembelajaran konvensional yang mengedepankan interaksi satu arah 

dimana guru memiliki peranan utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas dapat 

menyebabkan cara berpikir siswa menjadi pasif sehingga materi yang 

disampaikan tidak bisa dipahami oleh siswa secara menyeluruh, menjadikan 

suasana pembelajaran yang membosankan, akibatnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada saat pembelajaran masih belum maksimal. Akibat dari kurang tepat 

dalam pemilihan model pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap pencapaian aktivitas dan hasil belajar siswa, sehingga 

pembelajaran konvensional belum mampu mencapai tujuan pendidikan yang 

maksimal.   

Berdasarkan pengamatan awal peneliti melakukan wawancara dengan 

seorang siswa kelas X IPS 5 mengatakan bahwa sebagian besar mereka kurang 

tertarik dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam karena penyampaian 

materi masih menggunakan model pembelajaran konvensional seperti ceramah, 

sehingga pada saat proses pembelajaran kebanyakan siswanya bermain-main, 

tidak memperhatikan apa yang disampaikan, mereka malah sibuk mengobrol 

sendiri, dan ada pula yang tidur kalau hanya diberi tugas. Kondisi ini 

menyebabkan siswa kurang dalam mempelajari mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam sehingga hasil belajar siswa tidak memuaskan. Hal ini sesuai 

dengannilai hasil belajar PAI (Pendidikan Agama Islam) siswa memiliki nilai 
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rata-rata 68,55, artinya belum mencapai nilai ketentuan minimal (KKM) mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu sebesar 75.
3
 

Salah satu model pembelajaran yang mendukung aktivitas dan hasil belajar 

yaitu model pembelajaran cooperative. Salah satu tipe model pembelajaran 

cooperative yang dapat di gunakan adalahscript. Model Pembelajaran cooperative 

script merupakan model pembelajaran yang mengatur interaksi antar siswa 

dengan siswa lain atau salah satu model dimana siswa bekerja berpasangan atau 

kelompok secara lisan mengihtisarkan bagian-bagian materi pembelajaran. 

Model pembelajaran cooperative script dapat membantu siswa untuk lebih 

aktif, lebih bertanggung jawab, memiliki kemampuan berpendapat, menarik 

kesimpulan dan mampu meningkatkan daya ingat. Cooperative script dalam 

pembelajaran sangat diharapkan khususnya bagi para pendidik untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Model pembelajarancooperative scriptini merupakan pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi kepada siswa serta 

dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan 

siswa dalam materi tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa model 

pembelajaran cooperative unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep yang sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model 

struktur penghargaan cooperative telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 

Model ini juga sangat berguna membantu siswa menumbuhkan kemampuan 

kerjasama, berpikir kritis dan kemampuan membantu teman.
4
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Meningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Melalui Model Pembelajaran Cooperative script(Studi 

PTK Pada Siswa Kelas X IPS 5SMAN 5 Kota Kendari)Tahun 2017/2018”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Aktivitas siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islammasih rendah  

2. Sebagian besar hasil belajar Pendidikan Agama Islambelum memuaskan 

dan belum memenuhi kriteria KBM 

3. Kurang bervariasinya model yang digunakan dalam proses pembelajaran 

4. Kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam dapat ditingkatkan 

melalui model pembelajaran Cooperative Script Siswa Kelas X IPS 5 

SMAN 5 Kota Kendari? 

2. Apakah hasil belajar Pendidikan Agama Islam dapat ditingkatkan melalui 

model pembelajaran Cooperative Script Siswa Kelas X IPS 5 SMAN 5 

Kota Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui peningkatkan aktivitas belajarPendidikan Agama Islam 

dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Script Siswa 

Kelas X IPS 5 SMAN 5 Kota Kendari. 
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2.  Untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Script Siswa 

Kelas X IPS 5 SMAN 5 Kota Kendari. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis yaitu: 

a. Menambah pengetahuandalam meningkatkan aktiviats dan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam melalui modelpembelajaran cooperative 

scriptpada siswa khususnya siswa kelasX IPS 5 SMAN 5 Kota Kendari. 

b. Sebagai bahan evaluasi dalam melihat pencapaian penggunaan model 

pembelajarancooperative scriptdalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajarPendidikan Agama Islam padakelasX IPS 5 SMAN 5 Kota 

Kendari. 

2. Manfaat Praktis yaitu: 

a. Bagi Siswa yaitu mampu meningkatkan peran aktif siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas dan melatih siswa untuk berani 

bertanya, menjawab serta mengemukakan pendapat sesuai dengan 

pemahaman siswa. 

b. Bagi Guru yaitu memberikan suatu pengalaman yang berharga bagi 

guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative script, sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajarPendidikan Agama Islam dan diharapkan 

dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran serta bahan 

acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah yaitu hasil penelitian inidiharapkan mampu memberikan 

informasi serta kontribusi yang berguna dalam perningkatan mutu dan 

kualitas pendidikan, serta dapat meningkatkan dan memperbaiki 
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kualitas pembelajaran khususnya dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

d. Bagi Peneliti yaitudapat dijadikan sebagai latihan dalam melakukan 

penelitian, dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

aktivitas dan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative script. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpaham tentang judul penelitian ini, 

maka dapat diuraikan definisi operasional sebagai berikut 

1. Model Pembelajaran Cooperative Script 

   Cooperative Script adalah salah satu model pembelajaran yang 

dapat membantu siswa lebih aktif, kreatif dan bertanggung jawab dalam 

proses pembelajaran. Dalam pembelajaran cooperative script siswa di 

bentuk secara berpasangan dan setiap pasangan dibagikan bahan bacaan 

untuk dipertanggung jawabkan ada yang berperan sebagai pembicara dan 

ada yang berperan sebagai  pendengar.    

2. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar adalah kegiatan siswa yang kompleks dalam 

kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Keaktifan belajar siswa 

merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses 

pembelajaran. 

3. Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 

 Hasil Belajar Pendidikan Agama Islamyang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah perolehan nilai berdasarkan hasil penilaian guru dalam proses 

belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada 
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pokok bahasan semangat menuntut ilmu dan beriman kepada Malaikat 

Allah SWT setelah dilakukan evaluasi. 

G. Hipotesis Tindakan  

  Dalam sebuah penelitian, hipotesis diperlukan untuk memprediksi 

kemungkinan hasil yang diperoleh setelah melaksanakan penelitian. 

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas X IPS 5 

SMAN 5 Kota Kendari, hipotesisnya dinyatakan bahwa penggunaan 

model cooperative script dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 


