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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian yang 

dirancang dalam upaya peningkatkan kualitas kehidupan manusia dan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik secara aktif agar memiliki kekuatan 

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

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

Pengembangan kemampuan tersebut bertujuan untuk membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, mengembangkan 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. 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kehidupan suatu 

bangsa yang berkualitas. Kemaujuan suatu bangsa sangat tergantung pada tingkat 

pendidikan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan 

yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan 

Negara. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa :  

Pendidikan adalah 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, 
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serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 
1
 

 

Untuk mewujudkan Undang- Undang tersebut, diperlukan berbagai 

terobosan yang dilakukan dalam dunia pendidikan baik dalam pengembangan 

kurikulum, inovasi dalam pembelajaran, pemenuhan sarana dan prasarana serta 

pengembangan model pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam.  

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu jenis mata pelajaran wajib 

yang dipelajari oleh setiap sekolah untuk peserta didik yang memegang keyakinan 

beragama Islam. Pembelajaran ini memiliki tujuan untuk membentuk manusia 

yang memiliki akhlakul karimah yang baik, pedoman hidup, prinsip, dan perilaku 

saling tolong menolong sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam kitab 

suci Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW
2
. Dan untuk mencapai hal tersebut maka 

sangat penting bagi setiap pendidik untuk mampu menemukan model 

pembelajaran yang tepat agar penyampaian materi kepada siswa dapat dengan 

mudah diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari mereka.  

Pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah , nampaknya 

masih perlu dilakukan perbaikan agar menjadi lebih baik lagi. Perbaikan tersebut 

dapat dilakukan dari pendidik maupun peserta didiknya. Salah satu peningkatan 

proses pembelajaran yang dapat dilakukan ialah melalui pemilihan model 

pembelajaran yang tepat . Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mengajar 

                                                           
1
 Undang-Undang RI.No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Jakarta: 

Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas ), h.5. 
2
 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.12 
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guru, meningkatkan aktvitas belajar siswa di dalam kelas,  memudahkan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran serta membantu siswa agar lebih mudah 

memahami materi yang diajarkan. Dan dari peserta didik,  perbaikan yang perlu 

dilakukan salah satunya mengenai semangat dan ketekunan dalam mengikuti 

proses pembelajaran di kelas. Untuk menumbuhkan semangat ini dapat diperoleh 

melalui dorongan langsung dari diri sendiri dan juga dapat dipengaruhi dari 

kemampuan guru untuk selalu melibatkan siswanya secara aktif dalam proses 

pembelajaran.   

Pada tanggal 16 Oktober 2018, peneliti melakukan observasi awal untuk 

melihat proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Dari hasil 

observasi tersebut peneliti melihat bahwa proses pembelajaran yang berlangsung 

sudah baik namun belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan karena 

pembelajaran mereka masih berpusat pada guru dan buku pedoman belajar siswa 

saja. Setiap siswa diarahkan untuk membaca dan menyimak materi yang 

dibacakan oleh guru kemudian mencatatnya di dalam buku pelajaran dan 

kemudian mengerjakan soal yang terdapat di dalam buku pedoman belajar mereka 

lalu megumpulkannya kepada guru yang bersangkutan tanpa terlibat secara aktif 

untuk bertukar pikiran mengenai materi yang sedang dibahas atau melakukan 

kegiatan diskusi. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada guru bidang 

studi pendidikan Agama Islam untuk memperoleh informasi mengenai hasil 

belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Dari hasil wawancara 

tersebut peneliti memperoleh data nilai hasil ulangan harian yang masih tergolong 

rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya beberapa siswa yang belum 
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mencapai nilai standar KKM yang telah ditentukan yakni sebanyak 11 orang tidak 

tuntas dengan persentase sebesar 37,93% dan siswa yang tuntas dalam ulangan 

tersebut sebanyak 18 orang dengan persentase sebesar 62,06% dari jumlah 

keseluruhan 29 siswa
3
.  

Melihat dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dan 

menemukan rendahnya hasil belajar siswa tersebut maka dalam penelitian ini, 

peneliti ingin menggunakan salah satu model pembelajaran yang diharapkan 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa tersebut dan lebih baik dari sebelumnya 

dan agar siswa dapat berpartisipasi secara lebih aktif lagi dan tidak hanya menjadi 

pendengar materi dari guru bidang studinya. Dengan menerapkan model 

pembelajaran ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi guru bidang studi 

agar membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan dapat berpengaruh 

kepada hasil belajar siswa kedepannya.  

Time Token Arends adalah salah satu model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menyampaikan dan 

mengemukakan pendapatnya mengenai materi atau permasalahan yang diberikan, 

dan dilatih untuk mampu menghargai pendapat orang lain. Model pembelajaran 

ini juga bertujuan untuk menghindari siswa yang mendominasi proses 

pembelajaran atau siswa yang diam sama sekali tanpa terlibat dalam proses 

pembelajaran dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya.  

                                                           
3
Amri, Guru Pendidikan Agama Islam kelas X Tehnik Listrik B SMKN 2 Kendari, 

Wawancara oleh penulis di sekolah, 16 Oktober 2018 
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Penggunaan model pembelajaran ini dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada materi Menerapkan Perilaku Mulia dan Iman Kepada Malaikat 

diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan melalui pembiasaan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan 

mereka terkait materi pembelajaran. Sebab setiap siswa dapat menangkap 

pembelajaran dengan baik apabila mereka ikut terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran, bukan hanya sekedar mendengarkan tanpa berani untuk 

menyampaikan idenya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba untuk 

menerapkan “ Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token 

Arends Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 

SMKN 2 Kendari” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini  sebagai berikut :  

1.  Proses kegiatan pembelajaran yang masih berpusat kepada guru 

(teacher centred approach) dan membutuhkan model pembelajaran 

yang lebih meningkatkan aktivitas belajar siswa   

2. Selama proses pembelajaran, belum terlihatnya keaktifan siswa dalam 

belajar khususnya pada kegiatan diskusi dengan materi Menerapkan 

Perilaku Mulia dan Iman Kepada Malaikat.  
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3. Masih rendahnya nilai hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas 

X Tehnik Listrik B SMKN 02 Kendari yakni belum mencapai pada 

standar KKM yang telah ditentukan. 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends dapat meningkatkan hasil belajar 

pendidikan agama Islam siswa kelas X Tehnik Listrik B SMKN 2 Kendari ? “  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah “ Meningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas X 

Tehnik Listrik B SMKN 2 Kendari melalui penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Time Token Arends “  

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dengan dilakukannya penelitian 

ini diharapkan akan membawa manfaat bagi setiap masyarakat pendidikan, 

diantaranya : 

1.  Secara teoritis :  

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi mengenai 

metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan hasil pembelajaran 

siswa khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  

b. Untuk menambah perbendaharaan penelitian dalam dunia pendidikan  
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c. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengadakan 

penelitian lainnya yang lebih mendalam  

2. Secara Praktis :  

a. Peneliti  

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengalaman baru yang akan 

menambah wawasan keilmuan dan juga mengembangkan kemampuan 

sebagai bentuk aplikasi dari ilmu yang telah didapatkan selama kuliah. 

b. Siswa  

Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar mereka 

khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  

c. Guru  

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan model 

pembelajaran yang selama ini digunakan untuk membantu dalam 

mengatasi permasalahan pengajaran yang dihadapi dan meningkatan 

kualitas mengajar serta hasil belajar siswa.  

d. Sekolah  

Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas sekolah melalui hasil 

belajar siswa yang memuaskan, dan menjadi melengkapi hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh guru-guru lain.  

F. Definisi Operasional  

Penelitian ini memiliki beberapa definisi operasional sebagai berikut :  

1. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokkan tim kecil dalam proses 
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pembelajaran yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kernampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). 

2. Time Token Arends adalah model pembelajaran kooperatif yang 

memberikan kesempatan kepada setiap aggota kelompok untuk 

memberikan konstribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan 

mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lain melalui kupon 

berbicara. 

3. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai individu atau  siswa setelah 

mengalami atau melakukan suatu proses aktivitas  belajar dalam jangka 

waktu tertentu. Hasil ini dilihat pada akhir setiap siklus yakni apabila        

≥ 80% dari 29 orang siswa telah mencapai nilai ketuntasan minimal yakni 

73.  
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