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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan proses penguatan sikap dan tingkah laku seseorang 

atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran 

dan latihan. Berdasarkan undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa berakhlak 

mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab
1
.  

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan 

momentum segala kodrat yang terdapat dalam diri anak sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat agar mencapai keselamatan dan kebahagian yang 

setinggi-tingginya. Semua hal dan komponen yang berhubungan pendidikan slalu 

diperhatikan dan dipertimbangkan agar tercipta pendidikan yang bermutu mulai 

dari murid, pendidik, apa yang diajarkan sampai pada masalah sarana dan 

prasarana diatur sedemikian rupa agar tidak ada celah dan cacat yang dapat 

membuat pendidikan terganggu yang akhirnya tidak sesuai dengan harapan
2
.  

Pendidikan merupakan sarana yang penting untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang 

berkualitas sekarang ini merupakan suatu kaharusan. Agar mampu 
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mempertahankan eksistensinya dan akan menjadi pilar yang kokoh dalam 

sebuah negara.
3
  

Pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku, kepribadian dan 

kematangan dalam berfikir (Dewasa). Dalam pendidikan yang sangat berperan 

adalah guru (pendidik), tanpa ada pendidik atau guru maka terjadi kemandekan 

dalam kegiatan proses pembelajaran disekolah. Kodrat manusia adalah makhluk 

individu dan makhluk sosial.  

Dalam hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak 

bisa terlepas dari satu sama lain dan akan saling membutuhkan, serta akan hidup 

bersama saling berdampingan dalam berbagai jenis, ras, suku, dan agama. Dalam 

situasi seperti inilah interaksi dengan lingkungan, dengan sesamanya, maupun 

berinteraksi dengan sang maha pencipta alam semesta maka dalam QS. Al-

Hujarat/49: 13 dijelaskan. 

ن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَلْ  ِ أَتَْقاُكْم يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ّمِ نَاُكْم ُشعُىباً َوقََبائَِل ِلتَعَاَرفُىا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ اَّللَّ

َ َعِليٌم َخبِيٌر  ٣١-إِنَّ اَّللَّ  

Terjemahnya:  

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
4
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa bentuk dan sistem aspek-aspek kehidupan 

senantiasa harus  bersama-sama tanpa ada perbedaan, sehingga manusia menjadi 

menarik tidak saja karena keunikan makhluk, akan tetapi juga karena 
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kompleksitas budaya akan  berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu dari bagian 

pendidikan agama Islam tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan kepada 

peserta didik. Namun pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bertujuan 

mengarahkan peserta didik agar hidup saling berdampingan dan saling 

membutuhkan dalam memecahkan suatu permasalahan seta memiliki pengetahuan 

tentang peristiwa yang telah terjadi pada dama lampau untuk dijadikan ibrah 

sebagai pedoman untuk berproses dimasa kini serta untuk masa depan.  

Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam  bukan hanya didominasi oleh 

sejarah Islam namun memiliki perang penting dalam peradaban dunia di masa kini 

dalam perkembangan teknologi, maka dalam pembelajran sejarah kebudayaan 

Islam tidak terlepas dari iman dan taqwa (IMTAQ) serta ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Oleh sebab itu dalam pembelajaran, seorang guru hendaknya 

tidak hanya membangun aspek kognitif peserta didik namun aspek efektif dan 

psikomotor peserta didik harus dikembangkan dalam pendidkan.  

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan pelajaran yang diajarkan 

kepada siswa-siswa yang bersekolah di bawah naungan Kementerian Agama (RI)  

seperti MI, MTs, dan MA atau pondok pesantren. Secara teoritis tentu saja 

diperlukan adanya pendidik yang profesional terutama guru, dalam hal ini 

dikarenakan pendidikan begitu penting dalam kehidupan manusia dan diatur 

sedemikian rupa agar dapat membantu kehidupan manusia. Amir Daien 

Indrakusuma mengomentari hal ini sebagai berikut. 
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Semua hal dan komponen yang berhubungan pendidikan selalu 

diperhatikan dan dipertimbangkan agar tercipta pendidikan yang bermutu 

mulai dari murid, pendidik, apa yang diajarkan sampai pada masalah sarana 

dan prasarana diatur sedemikian rupa agar tidak ada celah dan cacat yang dapat 

membuat pendidikan terganggu yang akhirnya tidak sesuai dengan harapan
5
. 

Khususnya pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang menelaah 

tentang asal-usul, perkembangan, peran, tentang kebudayaan/peradaban Islam 

serta para tokoh yang menjadi penopang dan berpartisifasi dalam masa sejarah 

peradaban Islam pada masa lampau, mulai dari masyarakat arab sebelum Islam 

muncul, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW,  Khulafaur 

Rasidin, tabi’in sampai sekarang.  

Secara subtansi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki 

kontribusi dan motivasi terhadap siswa untuk mengenali, memahami serta 

mengkaji sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang 

dapat merangsang dan melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, karakter dan 

kepribadian siswa. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan seperti membangun kesadaran peserta didik 

tentang pentingnya mempelajara landasan ajaran, norma-norma islam yang telah 

dibangun oleh rasulullah saw serta seluruh jajaran-nya dalam rangka 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam, membangun kesadaran 

peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat untuk melakukan sebuah 

proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan, melatih daya kritis peserta 

didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan berdasarkan pendekatan 

ilmiah, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari 
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sebuah peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi 

dan mengaitkan dengan penomena sosial, budaya, politik, ekonomi, IPTEK serta 

IMTAQ untuk mengembangkan kebudayaan peradaban islam. 

Dalam hal ini guru salah satu komponen dalam proses pendidikan  semua 

hal dan komponen yang berhubungan dengan pendidikan selalu di perhatikan dan 

dipertimbangkam agar tercipta pendidikan yang bermutu mulai dari siswa, guru 

dan tenaga pendidik, sampai pada masalah sarana prasana diatur sedemikia  rupa 

agar tidak ada celah dan cacat yang dapat membuat pendidikan terganggu yang 

akhirnya tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Peneliti melakukan observasi awal sebelum melaksanakan penelitian pada 

tanggal 02 dan 04 Juni 2018 dan hasil observasi awal peneliti pada proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung dalam pembelajaran sejarah kebudayaan 

Islam di tempat penelitian, ditemkan dalam proses pembelajaran masih sering 

menggunakan metode konvensional, metode pembelajaan masih kurang variatif, 

motivasi belajar siswa masih rendah sehingga hasil belajar rendah, materinya 

banyak dan alokasi waktu terlalu sempit, sehingga terjadi kesenjangan antara 

waktu yang tersedia dengan materi pelajaran. Tidak semua aktif dalam belajar 

karena masih banyak siswa yang tidak percaya diri/malu-malu dalam 

menampilkan hasil diskusinya. Ketuntasan hasil belajar siswa masih benyak yang 

belum memenuhi dari standar KKM.  Siswa masih banyak melakukan aktifitas 

lain di dalam kelas terutama keluar masuk kelas tanpa memerhatikan paroses 

belajar, dalam hal ini siswa tidak memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran 

sejarah kebudayaan Islam akhirnya kegiatan proses  belajar siswa tedak efektif 
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dan berdampak pada banyaknya siswa yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimu (KKM). 

Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh ketidak siapan guru dalam 

mengajar sebagaimana wawancara peneliti terhadap guru bidang studi: 

Saya awalnya tidak menerima tawaran untuk mengambil pak mengajar 

dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam disebabkan karna susah dan 

tenggang wakktu yang sangat sempit serta materi yang sangat banyak dan 

rumit untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu banyak.
6
 

Faktor ini menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa sehingga tidak 

mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimu (KKM). Melihat kondisi 

tersebut maka peneliti menawarkan  salah satu solusi dalam metode 

pembelajaran yaitu menggunakan metode pembelajaran Kooperatif Tipe 

Number Head Together dengan menggunakan media gambar. Metode 

pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together dengan menggunakan 

media gambar. 

Media gambar lebih realistis menunjukan pokok masalah dibandingkan 

dengan perbal semata, Gambar mampu membatasi batasan lokasi dan ketika 

tak seluruh benda, objek atau peristiwa sanggup membawa ke kelas, dan tak 

sanggup anak-anak dibawa ke objek atau peritiwa tersebut, media gambar 

mampu mengatasi keterbatasan pengamatan kita, contohnya: sel atau penupang 

daun yang tak mungkin kita lihat dengan mata telanjang akan disajikan dengan 

jelas dalam bentuk gambar, gambar bisa menjelaskan sebuah masalah, dalam 

sector apa saja dan untuk tingkat umur berapa saja, gambar harganya murah 
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dan enteng didapat pula dimanfaatkan tidak dengan memerlukan peralatan 

husus. 

Pembelajaran koopertif tipe number head together (NHT) merupakan 

pembelajaran yang bersipat kerja sama antara satu dengan yang lain yang 

bersipat heterogen tanpa ada perbedaan antara suku, ras, agama dan lain 

sebagainya. Media  gambar merupakan media yang dapat mewakili dari 

peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, agar siswa dapat meningkatkan 

hasil belajarnya dengan baik.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami arti penting dari metode 

pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar yang maksimal bagi siswa. Maka 

penulis bermaksud untuk meneliti masalah tersebut dengan konsep Penelitian 

Tindakam Kelas (PTK) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu 

pembelajaran di kelas II dengan mengangkat judul: “Meningkatkan Hasil 

Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Number Head Together (NHT) Menggunakan Media Gambar Pada Siswa 

Kelas II Madrasah Tsanawiyah  Lemo Bajo Konawe Utara” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang  di atas, kondisi yang ada maka peneliti dapat 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Proses Pembelajaran SKI didominasi oleh aktivitas guru. 

2. Sulit untuk dipahami disebabkan materinya yang sangat banyak dan susah  

3. Rendahnya semangat dan  aktivitas siswa dalam proses pembelajaran SKI. 

4. Metode pembelajaran SKI tidak variatif. 
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5. Hasil belajar siswa kurang optimal dan Guru cenderung mempertahankan 

tradisi mengajar konvensional serta cenderung mengabaikan metode  

pembelajaran dan integrasi teknologi dalam pembelajaran 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam yang dicapai siswa 

setelah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together 

dengan menggunakan media gambar?  

2. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaan kooperatif tipe Number Head 

Together dengan menggunakan media gambar dalam mata pelajaran SKI? 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN  

1. Tujuan  

a. Untuk mendekripsikan hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam yang 

dicapai siswa setelah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

Number Head Together dengan menggunakan media gambar. 

b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaan kooperatif 

Tipe Number Head Together dalam mata pelajaran SKI dengan 

menggunakan media gambar. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Memberi wawasan kapada guru tentang penerapan metode Number 

Head Together     
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b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama pada pembelajraan 

Sejarah Kebudayaan Islam  dengan menggunakan pembelajaran 

Number Head Together. 

c. Memotivasi siswa untuk aktif dalam setiap pembelajaran di sekolah. 

d. Sebagai bahan referensi bagi orang yang ingin meneliti tentang 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Number Head Together. 

E. DEFENISI OPERASIONAL 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memakai maksut dan tujuan maka 

defenisi operasional dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam adalah merupakan skor atau nilai 

hasil belajar siswa yang di lakukan melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif Tipe Number Head Together dengan menggunakan media 

gambar pada mata pelajaan Kebudayaan Islam. 

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together adalah metode 

pembelajaran yang beriorentasi pada proses belajar siswa dengan 

kemampuan yang hekterogen tanpa membedakan ras, suku, agama dan 

budaya. Dalam metode Kooperatif Tipe Number Head Together ini 

menambah motivasi belajar siswa agar lebih mendalami serta mampu 

mencapai tujuan pembelajaran yang aktif, inovatif dan kreatif serta 

mengajak berfikir dan mampu mencapai tujuan yang maksimal. 

F. HIPOTESIS TINDAKAN  

Hiptesisi tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “hasil belajar 

siswa dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dapat ditingkatkan melalui 
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model pembelajran Kooperatif Tipe Number Head Together pada siswa kelas II 

Madrasah Tsanawiyah Lemo Bajo. 
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