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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pendidikan Nasional yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengembangkan potensi siswa adalah bertujuan agar siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasional sebagaimanan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Umar  Hamalik,  Kurikulum dan pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 89-90.
Pendidikan merupakan upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban manusia yang bisa dilakukan sejak dalam kandungan. Begitu pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, maka tidak dapat dibayangkan seandainya tidak ada pendidikan, manusia sekarang tidak ada bedanya dengan manusia zaman dahulu bahkan lebih buruk atau lebih rendah peradabannya. 
Menyadari pentingnya peranan pendidikan dalam pelaksanaan pembangunan maka setiap warga Negara yang ingin maju tentu harus menaruh perhatian besar terhadap pendidikan bangsanya, karena pembangunan disegala bidang membutuhkan manusia yang terdidik, terampil dan berorientasi kepada pembangunan bangsa dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Maka pendidikan tidak boleh diremehkan bahkan harus deperjuangkan mutu dan prosesnya agar dapat mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil, berdaya saing serta beriman dan bertakwa kepada Allah swt.  
Dalam dunia pendidikan, guru memiliki posisi dan peran penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi yang konon bisa memudahkan manuisa mencari dan mendapatkan informasi dan pengetahuan  tidak akan mampu menggantikan peran seorang guru, hal ini dapat terlihat dari peran guru disekolah. 
Guru adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan harus mampu memaksimalkan peranannya sebagai tenaga professional. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini, guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang melakukan transfer of  knowledge, tetapi juga sebagai “pendidik” yang melakukan transfer of values dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Sardiman A.M. Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1986) h. 125.
Di sekolah guru terlibat dalam proses belajar mengajar, menyiapakan materi pembelajaran, serta menyampaikannya kepada siswa. Selain itu, guru juga kerap menjadi tempat bertanya dan  mengadu siswa dikelas. Sementara di masyarakat mereka kerap dianggap memiliki status sosial yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya atau bahkan lebih tinggi. Konsep jawa menyebutkan bahwa guru adalah orang yang patut dan harus dicontoh, memperlihatkan pengakuan sosial atas peran penting seorang guru. Bahkan seringkali seorang guru dijadikan sebagai salah satu personal yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembelajaran.
Proses pembelajaran merupakan hal terpenting untuk membantu peserta didik dalam mensukseskan materi yang didapatkannya. Akan tetapi kesuksesan peserta didik dalam proses pembelajaran bergantung pada bagaimana seorang guru dalam merencanakan dan mengelola proses pembelajaran.  
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru senantiasa memerlukan wawasan yang mantap dan utuh tentang kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus mengetahui dan memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai bagaimana proses belajar mengajar itu terjadi serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar tugas keguruannya dapat dengan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Salah satu wawaasan yang harus dimiliki seorang guru adalah penerapan strategi atau penerapan strategi  yang tepat agar dapat menciptakan situasi yang berbeda serta dapat memberi pengaruh yang optimal bagi siswa untuk dapat belajar dengan berhasil serta menciptakan suasan yang tidak membosankan bagi siswa.  
Di sekolah, setiap anak memiliki sejumlah motifasi atau dorongan-dorongan yang berhubungan dengan kebutuhan, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan psikologis. Disamping itu anak juga memiliki sikap-sikap, minat-minat, penghargaan dan tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu tugas guru tidak hanya sekedar mengajar akan tetapi mampu menimbulkan motifasi yang akan mendorong anak berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan belajarnya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita dewasa  ini adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Wina Sanjaya: 
Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Pranada Media Group,  2010), h. 1.
Proses pembelajaran didalam kelas seringkali dijumpai peserta didik hanya dianggap sebagai wadah kosong yang harus dan dapat diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan atau informasi apapun yang dikehendaki oleh guru, dan diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya ketika anak didik kita lulus dari sekolah mereka pintar secara teoritis dan miskin aplikasi.
Untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien, guru dituntut untuk mampu memilih strategi  mengajar yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran yang akan dibawakan. Penggunaan strategi  harus mendukung kemana kegiatan interaksi edukatif berproses guna mencapai tujuan pembelajaran, serta menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa. Dengan demikian akan tercapai suatu pembelajaran yang sukses bagi peserta didik yakni peserta didik mampu memahami pelajaran dan mampu mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dikutip dari Daryanto dan Muljo Rahardjo mengatakan :
Dengan pemilihan strategi , strategi, pendekatan serta teknik pembelajaran yang tepat, diharapkan adanya perubahan dari mengingat (memorizing) atau menghafal (rote learning) kearah berfikir (thinking) dan pemahaman (understanding), dari strategi  ceramah ke pendekatan discoveri learning atau inquiry learning, dari belajar individual ke kooperatif, serta dari subject centered ke clearer centered atau terkontruksinya pengetahuan siswa. Daryanto dan Muljo Rahardjo, Strategi  pembelajaran inovatif, (Yokyakarta: Gava Media,  2012), h. 241.

Pelajaran Al-Qur’an Hadits di MAN 1 Kendari merupakan salah satu  pelajaran PAI yang bermaksud untuk memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan dan penghayatan terhadap  isi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai manifestasi iman dan taqwa kepada Allah SWT.
Secara substansi pelajaran Al-Qur’an Hadis memiliki kontribusi dalam memotivasi siswa dalam mencintai kitab sucinya, mempelajari dan mempraktekkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an Hadits sebagai sumber utama ajaran islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup.
Diantara permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya prestasi belajar Al-Qur’an Hadits adalah strategi  pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Dimana dalam kegiatan pembelajaran banyak didominasi oleh guru melalui strategi  ceramah dan sedikit sekali melibatkan siswa dalam berinteraksi dengan siswa lainnya dalam proses belajar mengajar sehingga siswa menjadi pasif. Kepasifan siswa dalam proses pembelajaran akan menimbulkan kejenuhan dan kebosanan sehingga siswa tidak lagi memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Seperti halnya penuturan beberapa orang siswa yang peneliti wawancara menyatakan “ketika guru menjelaskan didepan banyak teman yang tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar, mereka malah asik main HP atau bercanda dengan teman sebangkunya tanpa sepengetahuan guru, mereka kurang semangat, akan tetapi ketika guru memakai strategi  kelompok teman-teman lebih serius dalam proses pembelajaran” Hasil wawancara dengan Zahrah,  siswi MAN 1 pada tanggal  24 Juni 2014
Ada beberapa alternatif dalam strategi  pembelajaran kooperatif atau kelompok  yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah diatas antara lain : 1) jigsaw, 2) Student Teams Achievement Division (STAD), 3) Teams Games Tournament (TGT), 4) Teams Assisted Individualization (TAI), 5) Cooperative Integrated Reading ang Composition (CIRC), 6) The Power Of Two, (7) Numbered Head Together (NHT), 8) Think Pair Share (TPS). 
Dari beberapa alternatif diatas pemecahan yang dirujuk penulis menggunakan alternatif ke enam yaitu strategi  pembelajaran The Power Of Two, dimana strategi  pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Alasan penggunaan strategi  ini adalah: 1) meningkatkan belajar kolaboratif dan mendorong munculnya keuntungan dari sinergi itu, sebab dua orang tentu lebih baik daripada satu. 2) Strategi  pembelajaran The Power Of Two  beranggotakan dua orang sehingga meminimalisir adanya siswa yang tidak aktif dalam kelompok. 3) Menumbuhkan kepercayaan diri siswa untuk mengeluarkan ide atau pendapat masing-masing. 
Berdasarkan uraian diatas  penulis tertarik melakukan sebuah penelitian tindakan kelas yang menggunakan strategi  kooperatif yakni belajar dalam kelompok kecil yang akan melatih dan menumbuhkan kerja sama antar siswa satu dengan siswa yang lain. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan strategi pembelajaran The Power Of Two pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Kendari.”
Identifikasi Masalah
Strategi pembelajaran dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadis yang masih konvensional.
	Suasana belajar yang kurang menyenangkan bagi siswa
	Minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis yang masih relatif rendah.
	Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis yang sebagian masih tergolong rendah.



Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
	Apakah penerapan strategi  pembelajaran the power of two dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis pada siswa MAN 1 Kendari ?
	Bagaimana penerapan strategi  pembelajaran the power of two pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis pada siswa MAN 1 Kendari ?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui penerapan strategi  pembelajaran “the power of two” dapat meningkatkan  hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di  MAN 1  Kendari. 
 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
	Bagi peneliti.

Peneliti dapat meningkatkan kualitas keilmuan serta mengimplementasikan strategi  pembelajaran “the power of two” pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits serta sekaligus memperoleh pengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran nantinya.
	Bagi guru.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan alternative dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.  
	Bagi siswa.

Dengan penerapan strategi  pemelajaran  the power of two memungkinkan terciptanya kondisi yang menyenangkan ketika siswa belajar agar dapat membantu dan meningkatkan hasil belajar siswa.
	Bagi sekolah.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi kreatifitas variasi pembelajaran dalam rangka perbaikan pembelajaran.

Definisi Operasional
Strategi  pembelajaran “the power of two” adalah salah satu dari strategi  pembelajaran kooperatif yakni belajar dalam bentuk kelompok kecil dengan menumbuhkan kerjasama secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri yang beranggotakan dua orang didalamnya untuk mencapai kompetensi dasar.
	Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mempelajari materi pelajaran dalam kurun waktu tertentu yang diukur dengan alat evaluasi berupa tes.  












