
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk berbudaya dan dinamis. Salah satu wujud 

kebudayaan manusia yang dinamis dan senantiasa sarat dengan perkembangan 

adalah pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, perubahan serta perkembangan 

pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang terjadi seiring dengan perubahan 

manusia itu sendiri. Perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan terhadap 

berbagai sektor pendidikan ke arah yang lebih baik sebagai langkah antisipatif 

terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. 

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang dianggap sangat 

penting guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, 

sehingga peningkatan sumber daya manusia selalu diupayakan pembaharuannya. 

Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dikembangkan di negara ini dapat 

berjalan sesuai dengan rencana. Olehnya, pendidikan adalah usaha yang 

dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

mengisyaratkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional yaitu: Untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menajadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga yang demokrasi dan 

bertanggung jawab.1 

 

Berbicara tentang tujuan dari pendidikan, maka perlu kita ketehui terlebih dahulu 

mengenai komponen-komponen yang melekat dengan pendidikan itu sendiri, 

                                                           
1Undang-undang, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: 

Dep-Diknas, 2003), h. 5 
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yaitu guru, siswa dan kurikulum,tujuan serta sarana dan prasarana, karena dari 

semua komponen tersebut saling terkait satu sama lain dalam membentuk sebuah 

proses pembelajaran yang optimal. Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan 

guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai pembelajaran yang 

baik, guru dituntut harus mempunyai kompetensi yang memadai dalam hal 

pembelajaran disekolah khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang 

diajarkan pada semua jenjang pendidikan. Selanjutnya Pendidikan Agama Islam 

memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk pribadi peserta didik 

sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

yang dikemukakan diatas. Sehingga Pendidikan Agama Islam dipandang penting 

agar dapat dikuasai dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. 

Faktor terpenting di dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pengajaran 

adalah guru itu sendiri. Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam 

mengorganisasikan kelas, sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses 

belajar mengajar, penggunaan strategi, metode, media dalam proses belajar 

mengajar. Guru berperan sebagai pengelola proses belajar-mengajar, bertindak 

sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang 

efektif, mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, dan menguasai tujuan-

tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Untuk memenuhi hal tersebut guru

dituntut mampu mengelola proses belajar mengajar yang memberikan rangsangan 

pada siswa sehingga ia mau belajar dengan baik. Oleh karena itu guru harus 
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mampu menginspirasi dan memotivasi siswa karena siswalah subyek utama 

dalam belajar.  

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti 

lakukan di SMPN 1 Meluhu khususnya di kelas VIII A menunjukkan bahwa, 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, kurang terjadi interaksi timbal balik 

baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya yang disebabkan 

guru kurang bervariatif dalam menerapkan metode pembelajaran, serta dalam 

pembelajaran guru tidak menggunakan  media untuk menarik perhatian siswa. 

Hal itu yang menyebabkan siswa jenuh dalam mengikuti pembelajaran. 

Kemudian, murid kurang terampil dalam menjawab dan memberi pertanyaan. 

Serta, banyak diantara para siswa melakukan aktivitas diluar proses pembelajaran 

seperti ngobrol dengan teman sebangku, keluar masuk kelas dan lain sebagainya. 

Fakta lain yang juga ditemukan di lapangan adalah rendahnya nilai hasil 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII A  dimana 

diperoleh dari data nilai ulangan harian pada semester ganjil tahun ajaran 

2018/2019 yakni hanya mencapai nilai rata-rata 69,57 dengan jumlah siswa 

sebanyak 26 siswa. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai KKM yang 

telah ditetapkan  ≥  70. Siswa yang memperoleh standar KKM sebanyak 14 siswa 

(53.84%) dan yang memperoleh nilai dibawah standar KKM atau tidak tuntas 

sebanyak 12 siswa (46.15%) 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan oleh guru masih sangat minim, hal itu terjadi 

karena stategi, metode serta media yang digunakan oleh guru cenderung tidak 
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kreatif dan bahkan tergolong menggunakan metode yang monoton sehingga 

mengakibatkan siswa kurang minat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

Untuk itu dibutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk menciptakan 

kondisi pembelajaran yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Seperti yang dikutip oleh Sudrajat, Kemp mengemukakan bahwa strategi 

pembelajaran adalah “suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru 

dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien”. 

Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 

dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. 

Berbagai macam strategi pembelajaran dikembangkan untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif dimana didalamnya terdapat komunikasi 

yang baik antara guru dan siswa. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan 

bahwa penggunaan strategi pembelajaran diperlukan sebagai suatu ciri khas 

pembelajaran yang digunakan oleh pengajar (guru) untuk memudahkan 

penyampaian materi kepada siswa dengan mengubah iklim pembelajaran. 

Sehingga siswa terhindar dari kejenuhan serta mendapatkan motivasi dan minat 

dalam belajar sehingga akan berpengaruh kepada hasil belajarnya pula.   

Dalam penelitian ini peneliti mengambil mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada pokok bahasan “Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan 

Guru”, dan membahas tentang “Makanan dan minuman halal dan haram”, karena 

selain alasan yang sudah disebutkan di atas, juga berdasarkan hasil observasi 

peneliti dikelas VIIIA terlihat bahwa sub pokok pembelajaran tersebut pada tahun 

ajaran yang lalu masih banyak siswa yang belum mencapai nilai KKM. 
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Berdasarkan temuan observasi yang dikemukakan  diatas dapat diketahui 

bahwa inti dari semua permasalahan yang terjadi dikelas adalah disebabkan 

karena guru dalam mengajar masih menggunakan metode yang kurang kreatif. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut hendaknya guru melakukan sebuah 

evaluasi terhadap cara mengajarnya serta mencoba menerapkan beberapa strategi 

yang sesuai dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan strategi Think Pair Share (TPS) dengan menggunakan 

media gambar sebagai pelaksaan pembelajaran. 

Think Pair Share (TPS) adalah suatu strategi diskusi kooperatif yang 

memberi siswa waktu untuk berfikir dan merespon serta saling bantu satu sama 

lain. Strategi ini memperkenalkan ide “waktu berfikir atau waktu tunggu” yang 

menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon 

pertanyaan.  

Sebagaimana yang dikutip oleh Ariana, beberapa ahli seperti Row, Lyman 

dan Goodwin menyebutkan bahwa:  

Think Pair Share is a cooperative learning technique. Cooperative 

learning has been extensively studied and has been shown to have many benefits 

for learnes, also using Think Pair Share inherently increases wait time after 

students are posed with a question or task. This allows more time for students to 

think, and has been shown to get more students involved discussion and improve 

the quality of students respons.2 

 

Sedangkan media gambar adalah suatu gambar yang berkaitan dengan 

materi pelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada 

siswa. Media gambar dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi 

                                                           
2Ariana, Sampsel, Finding the Effects of Think-Pair-Share on Student Confidence and 

Participation, Vol 4, No 29 (2013), h. 3 
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yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antar komponen dalam 

masalah tersebut dapat terlihat dengan jelas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu suatu tindakan guru untuk mencari 

dan menerapkan suatu model pembelajaran yang sekiranya dapat meningkatkan 

kemampuan siswa yang kemudian akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam melalui Strategi Think Pair Share dengan Menggunakan Media 

Gambar pada Siswa SMPN 1 Meluhu Kabupaten Konawe”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dimana salah satu faktornya adalah guru kurang 

memanfaatkan media pembelajaran 

2. Motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran masih 

tergolong rendah dikarenakan guru masih sering menggunakan metode 

yang konvensional 

3. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran PAI 

melalui penerapan strategi  Think Pair Share dengan menggunakan media 

gambar dikelas VIIIA SMP Negeri 1 Meluhu? 

2. Apakah penerapan strategi Think Pair Share dengan menggunakan media 

gambar dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam siswa kelas VIIIA SMP Negeri 1 Meluhu? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran aktivitas pembelajaran PAI pada siswa dan 

guru melalui penerapan strategi Think Pair Share dengan menggunakan 

media gambar pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 1 Meluhu. 

2. yaitu untuk menganalisis peningkatan hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam  melalui strategi Think Pair Share dengan media Gambar pada 

siswa kelas VIIIA SMP Negeri 1 Meluhu. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa ide 

konsep guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait 
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penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada 

mata pelajaran PAI di sekolah Menengah Pertama 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian 

dalam bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa SMP Negeri 1 Meluhu pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Meluhu. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi yang 

baik pada sekolah dalam rangka perbaikan mutu pembelajaran di SMP 

Negeri 1 Meluhu. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan keilmuan terkait Meningkatkan hasil belajar melalui strategi 

Think Pair Share dengan menggunakan media gambar pada siswa SMP 

Negeri 1 Meluhu. 
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F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam penelitian, maka definisi 

operasionalnya dikemukakan sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar adalah nilai pencapaian yang diperoleh dari hasil tes siswa 

setelah mengikuti pembelajaran.  

2. Think Pair Share merupakan starategi pembelajaran kooperatif yang 

memberi siswa waktu untuk berfikir dan merespon serta saling bantu sama 

lain. Strategi ini memperkenalkan “waktu berfikir atau waktu tunggu” 

yang menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

merespon pertanyaan. 

3. Media Gambar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

perantara dengan menggunakan berbagai gambar foto. 

4. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu bidang studi dalam 

pembelajaran di sekolah dengan memberikan asuhan dan bimbingan 

terhadap peserta didik berupa nilai-nilai Islam, salah satunya dengan 

pemberian materi pokok pembahasan dalam setiap proses pembelajaran di 

kelas, adapun materi yang peneliti maksud adalah pada siklus satu terkait 

materi makanan dan minuman yang halal dan haram. 

G. Hipotesis Tindakan 

Adapun hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah: 

“Melalui penerapan strategi Think Pair Share dengan menggunakan media 

gambar maka aktivitas guru dan siswa dapat meningkat serta hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam pada siswa SMPN 1 Meluhu dapat ditingkatkan pula.
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