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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran hakikatnya adalah usaha untuk membelajarkan siswa. 

Darsono mengemukakan bahwa “pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke 

arah yang lebih baik”.
1
 Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pembelajaran 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merubah perilaku siswa ke arah yang 

lebih baik. Perubahan yang terjadi dalam diri siswa menjadi tolok ukur 

keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran dipengaruhi oleh 

kualitas interaksi siswa dengan guru di kelas. Untuk itu, guru harus memiliki 

penguasaan yang baik terhadap materi dan metodologi pengajaran agar dapat 

menyelenggarakan pembelajaran yang baik, yang dapat membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang 

dapat melibatkan siswa secara aktif di kelas. Dalam pembelajaran, guru 

diharapkan memberikan bimbingan dan mendorong semangat belajar peserta 

didik, mengorganisasikan kegiatan belajar sebaik mungkin dan menjadi media 

informasi yang sangat dibutuhkan siswa di bidang pengetahuan, keterampilan 

dan perilaku atau sikap. 
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Untuk mewujudkan situasi yang demikian itu, maka guru harus 

memiliki strategi dalam mengajar. Dengan strategi yang tepat, pembelajaran 

diharapkan dapat mengantarkan siswa untuk dapat belajar secara efektif dan 

efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Sani menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran adalah cara guru menyampaikan materi pelajaran dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran.
2
   

Pada dasarnya tidak ada satu strategi yang paling baik yang dapat 

diterapkan pada setiap pembelajaran untuk materi atau mata pelajaran apapun. 

Setiap strategi memiliki kelebihan sekaligus juga kelemahan sehingga strategi 

tertentu terkadang cocok hanya untuk materi tertentu saja. Karena itu, yang 

terpenting dalam memilih strategi mengajar adalah harus sesuai dengan 

karakteristik materi pelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Kesesuaian strategi 

dengan tujuan dan juga materi pelajaran sangat penting dalam membantu 

memudahkan siswa menyerap materi pelajaran dan menguasai kompetensi yang 

diajarkan. Selain itu, dalam memilih strategi mengajar juga harus 

mempertimbangkan aspek perkembangan siswa. Sebaik-baik strategi 

pembelajaran adalah strategi yang dapat mengantarkan siswa kepada 

pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran 

yang dapat menanamkan kesan dalam diri siswa sehingga materi pelajaran 

mudah dicerna dan tidak mudah dilupakan. Karena itu, peran serta keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran harus senantiasa ditekankan. Dalam hal ini, 
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dibutuhkan kecekatan dan kepiawaian guru dalam memilih strategi yang tepat 

dengan mempertimbangkan relevansi tujuan, materi, dan juga aspek 

perkembangan siswa agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Dalam kaitannya dengan pembelajaran PAI, strategi mengajar yang 

dipilih semestinya mempertimbangkan karakteristik materi pelajaran PAI itu 

sendiri dan juga kompetensi yang ingin dikembangkan. Selain itu, aspek 

mental/kematangan psikologis siswa tidak boleh dilupakan agar proses 

pembelajaran tidak berjalan timpang dan siswa mudah mencerna materi yang 

dipelajarinya.  

Hasil observasi peneliti di SD Negeri 19 Baruga ditemukan bahwa 

pembelajaran PAI banyak didominasi dengan metode ceramah, dimana guru 

berdiri di depan kelas menjelaskan materi pelajaran sedang siswa secara pasif 

mendengarkan penjelasan dari guru. Cara mengajar seperti itu seringkali 

dilakukan secara monoton tanpa dirangkaikan dengan teknik-teknik lain yang 

dapat membawa nuansa baru dalam pembelajaran. Cara mengajar yang 

menempatkan siswa sebagai objek pasif, yang hanya menerima informasi tanpa 

ada timbal balik menimbulkan perasaan jenuh dalam diri siswa karena 

pembelajaran dirasakan tidak menarik dan membosankan. Akibatnya, konsentrasi 

dan perhatian siswa mudah teralihkan pada hal-hal lain di luar pembelajaran 

sehingga penguasaan siswa terhadap materi pelajaran menjadi tidak optimal atau 

rendah. Dalam hal ini dapat dikemukakan nilai rata-rata hasil ulangan harian 

siswa kelas I SD Negeri 19 Baruga pada mata pelajaran PAI yang hanya 
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mencapai 68,73. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut diketahui bahwa penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran belum memenuhi angka kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu 70. 

Berdasarkan pemaparan mengenai kondisi objektif di atas, perlu ada 

upaya kreatif dari guru PAI dalam mengembangkan strategi pembelajaran untuk 

mengantarkan siswa dalam pembelajaran yang lebih bermakna, yaitu 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif di kelas hingga dapat 

mengantarkan siswa dalam menguasai materi pelajaran secara tuntas, yang dapat 

ditunjukkan melalui pencapaian nilai KKM.  

Salah satu strategi pembelajaran yang dipandang tepat untuk tujuan itu 

adalah strategi pembelajaran the power of two. Strategi the power of two 

(kekuatan berdua) adalah suatu strategi pembelajaran yang mengelompokkan 

siswa berpasang-pasangan agar dapat saling membantu dalam memecahkan 

persoalan belajar.    

Kelebihan strategi the power of two sebagai salah satu strategi 

pembelajaran kooperatif adalah teknik pengelompokkannya yang tidak rumit, 

bahkan sangat sederhana yaitu menempatkan siswa dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari dua orang (berpasang-pasangan). Karena itu, strategi ini sangat 

mungkin untuk bisa diterapkan pada siswa SD kelas rendah. Walaupun dilakukan 

dengan langkah-langkah sederhana, namun strategi pembelajaran the power of 

two diyakini sangat efektif dalam membantu siswa memahami materi pelajaran, 

terutama karena adanya aspek kooperatif didalamnya. Aspek kooperatif dalam 
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strategi the power of two tersebut mendorong siswa untuk saling membantu dan 

bekerjasama tanpa harus meninggalkan tanggungjawab individual mereka. 

Adanya aspek kooperatif karena pembelajaran dengan strategi the power of two 

menempatkan siswa untuk membentuk kelompok kecil yang terdiri dari dua 

orang untuk bekerjasama dan menyatukan jawaban. Sedangkan tanggungjawab 

masing-masing individu terhadap materi pelajaran tetap ada karena sebelum 

membentuk kelompok setiap siswa harus terlebih dahulu menjawab soal sendiri-

sendiri. Strategi pembelajaran the power of two sebagaimana dijelaskan di atas 

diharapkan dapat membantu siswa untuk keluar dari problematika pembelajaran 

yang selama ini terlalu menekankan aspek individualistik siswa yang 

menempatkan siswa dalam suasana kompetitif dan cenderung mengabaikan 

pentingnya sinergisitas antar siswa. Dengan strategi the power of two diharapkan 

siswa tidak sekedar memiliki kompetensi akademis tetapi juga memperoleh 

kecakapan-kecakapan sosial berupa kemampuan bekerjasama secara kooperatif 

dan membangun komunikasi dengan rekan atau teman sejawat.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menerapkan strategi 

pembelajaran the power of two untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di kelas I SD Negeri 19 Baruga melalui penelitian dengan topik 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI melalui Strategi 

Pembelajaran The Power of Two di Kelas I SD Negeri 19 Baruga Kota 

Kendari”.  
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang seperti telah dikemukakan di atas, 

maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas I SD 

Negeri 19 Baruga  

2. Metode mengajar guru dalam pembelajaran PAI monoton dan 

konvensional  

3. Keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran masih perlu 

ditingkatkan 

 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu pada hasil identifikasi masalah di atas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “apakah penerapan strategi the 

power of two dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di 

kelas I SD Negeri 19 Baruga Kota Kendari?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI melalui penerapan strategi pembelajaran the power of 

two  di Kelas I SD Negeri 19 Baruga Kota Kendari. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

intelektual kita dalam memahami alternatif metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI.  

 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak sebagai berikut: 

1) Bagi guru di sekolah, penelitian ini diharapkan dapat membangun 

kesadaran tentang perlunya pemilihan metode mengajar yang tepat dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

2) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan motivasi, 

semangat dan minat mereka dalam mengikuti pembelajaran PAI di kelas. 

3) Bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema yang sama dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai 

informasi awal untuk melakukan pengkajian secara lebih komprehensif 

dan mendalam. 

 

F. Definisi Operasional  

Dalam rangka menyatukan persepsi mengenai maksud dan tujuan 

penelitian ini, maka peneliti mengemukakan definisi operasional sebagai berikut: 
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1. Strategi the power of two yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

rangkaian tindakan guru dalam mengajar yang dilakukan dengan cara 

mengelompokkan siswa berpasang-pasangan untuk dapat bekerjasama 

dan saling membantu dalam memecahkan persoalan belajar.  

2. Hasil belajar PAI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor yang 

dicapai siswa dalam kegiatan evaluasi yang menggambarkan tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran PAI di kelas. Hasil belajar 

PAI dalam penelitian ini diperoleh melalui tes evaluasi hasil belajar, 

setelah terlebih dahulu diterapkan tindakan (treatmen) penelitian. 

 


