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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.1 Selain itu, pendidikan 

merupakan bagian terpenting dalam pembangunan dan titik penentu 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu segala upaya dilakukan 

oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan dapat berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Sehingga melalui pendidikan diharapkan mampu 

menumbuhkan kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman masa kini 

dan masa yang akan datang.2 

Di zaman yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini, ketika 

komputer merajai seluruh sendi kehidupan, seluruh manusia dituntut untuk 

bisa kreatif dan inovatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan 

memegang peranan vital, pendidikan harus bekerja keras dan berupaya 

untuk menciptakan generasi-generasi yang handal dan kompeten. Di 

samping itu untuk menciptakan generasi yang handal dan kompeten, guru 

seharusnya membangun komunikasi secara baik dan tepat dengan siswanya 

yang bertujuan supaya pembelajaran yang diharapkan dapat terwujud. 

                                                           
1 E. Mulyasa,Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 

hal. 15 
2 Umar Tirtahardja, Pengantar Pendidika,(Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2005), hal. 129 
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Menyikapi kenyataan di atas paradigma baru pendidikan menekankan 

bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki ciri-

ciri sebagai berikut.3 

1. Pendidikan lebih menekankan pada proses belajar dari pada 

mengajar. 

2. Pendidikan diorganisasikan dalam suatu struktur yang fleksibel.  

3. Pendidikan memperlakukan siswa sebagai individu yang memiliki 

karakteristik khusus dan mandiri. 

4. Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan 

senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. 

Oleh karena itu seorang pendidik harus sanggup menciptakan nuansa 

atau suasana belajar yang nyaman serta mampu memahami sifat siswa yang 

berbeda dengan siswa yang lain.4 Selain itu pendidik harus bertanggung 

jawab atas segala sikap dan tingkah laku dan perbuatannya dalam rangka 

membina jiwa dan watak siswa. Dengan demikian, tanggung jawab pendidik 

adalah untuk membentuk siswa agar menjadi orang yang bersusila yang 

cukup serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan 

datang.5 

Selain itu tujuan tiap satuan pendidikan harus mengacu kearah 

pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam 

                                                           
3 Sri Wardhani W., Pembelajaran Matematika Konstektual di SMP, Makalah disajikan 

dalam Diklat Instruktur/ Pengembang Matematika SMP jenjang Dasar Tingkat Nasiomal,tanggal 

10 s.d. 23 Oktober 2004 di PPPG Matematika Yokyakarta hal 5. 
4 Lisnawati Simanjuntak,Metode Mengajar Matematika,(Rineka cipta, Jakarta, 1993),hal.36 
5 Syaful Bahri Djamarah,Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif,  (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2000).hal.36 
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Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 3. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pada dasarnya tujuan 

pembelajaran merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang 

diberikan kepada siswa.6 

Paradigma ini lebih menekankan pada siswa sebagai manusia yang 

memeiliki potensi untuk belajar dan berkembang.Siswa harus aktif dalam 

pencarian dan pemgembangan pengetahuan. Kebenaran ilmu tidak terbatas 

pada apa yang disampaikan oleh guru. Guru menjadi fasilitator yang 

membimbing siswa kearah pembentukan pengetahuan oleh diri mereka 

sendiri. Melalui paradigma baru tersebut di harapkan dikelas siswa dapat 

aktif dalam belajar, aktif berdiskusi, berani menyampaikan gagasan dan 

menerima gagasan dari orang lain, dan memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi.7 Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Pelajaran apa pun yang 

diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar.8 

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat 

manusia. agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu 

                                                           
6 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi dan 

Inovasi, (Yogyakarta: Teras, 2009), cet. I, hal. 81-82 
7 Sutarto hadi, Pendidikan Matematika Realistik dan Implementasinya, (Banjarmasin:Tulip, 

, 2005),hal.13 
8Moch. Uzer Usman,Menjadi Guru Profesional, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 

hal. 7 
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kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Al-Qur’an adalah kitab 

suci (Kalam Illahi) yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad 

SAW. Al-Qur’an berfungsi sebagai rahmat dan petunjuk bagi  manusia 

dalam menjalankan hidup dan kehidupannya di dunia. Sedangkan Hadits 

berarti informasi atau apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW 

berupa ucapan (qauliyah), perbuatan (fi’liyah), atau persetujuannya 

(taqririyah) dan sebagainya.9 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadis merupakan salah satu mata pelajaran 

yang hanya diajarkan di MI. Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits yang 

diajarkan di MI merupakan suatu mata pelajaran yang berisikan tentang 

surat-surat pendek, tajwid, dan hikmah atau isi kandungan yang terdapat 

dalam surat-surat pendek, siswa yang latar belakangnya dari keluarga yang 

beragama kuat dan belajar mengaji dilingkungan rumahnya akan bisa 

mengikuti pelajaran ini tanpa beban karena siswa juga dituntut untuk 

menghafalkan surat-surat pendek beserta artinya, bagi siswa yang latar 

belakangnya tidak didukung oleh keluarga yang beragama kuat atau tidak 

belajar mengaji dilingkungan rumahnya pasti merasa jenuh dan banyak 

keluhan. Sehingga mata pelajaran ini kurang menarik, monoton dan kurang 

bervariasi jika hanya menyuruh siswa untuk membaca dan hafalan saja.  

Hal ini merupakan tanggung jawab dari seorang guru untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa serta mengatasi kesulitan dan ketidak 

senangan siswa dalam pelajaran Al-Qur’an Hadits, guru harus melakukan 

                                                           
9Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2003), hal. 63 
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berbagai inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu inovasi 

pembelajaran yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui masalah tersebut 

adalah menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.  

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang dialami siswa 

tersebut salah satunya yaitu dengan metode pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan siswa, supaya siswa merasa senang dalam belajar. 

Dengan pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan 

menggugah semangat siswa dalam mempelajari materi yang disampaikan 

oleh guru dan supaya siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran di kelas. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode 

pembelajaran Round Robin. 

Muslimin Ibrahim menjelaskan pembelajaran kooperatif tipe Round 

Robin adalah suatu kegiatan yang mengajarkan siswa bagaimana menunggu 

giliran pada saat bekerja dalam kelompok. Lebih lanjut Muslimin Ibrahim 

menjelaskan ada beberapa keunggulan pembelajaran kooperatif tipe Round 

Robin, yaitu :10 

1.Pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan 

keterampilan berbagi bersama teman kelompok.  

2. Mengembangkan interaksi antar siswa yang dapat menumbuhkan 

kekompakkan dalam, sehingga dapat memperbaiki hasil belajar 

siswa.  

3. Hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat.  

                                                           
10 Muslimin Ibrahim,PembelajaranKooperatif, (Surabaya: UNS Press, 2000), hal. 49 
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4. Dapat menjadikan siswa berbicara tanpa henti.  

5. Dapat mengendalikan prilaku dalam kelompok. 

Dengan melihat keunggulan dari metode Pembelajaran Round Robin 

diatas, maka peneliti sangat tertarik membuat sebuah penelitian yang 

berjudul : Pengaruh Metode Pembelajaran Round Robin Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas 2 Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits MI 

Darussalam Kolomayan II Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 2017/2018. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas diperlukan identifikasi dan batasan masalah 

sebagai berikut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak 

mudah. Oleh karena itu, peneliti mencari strategi pembelajaran yang dapat 

memotivasi dan efektif diterapkan untuk proses pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits SD/MI.  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada pengaruh 

metode pembelajaran Round Robin terhadap hasil belajar siswa kelas 2 mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits MI Darussalam Kolomayan II Wonodadi Blitar 

tahun ajaran 2017/2018. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh metode pembelajaran Round Robin terhadap hasil 

belajar siswa kelas 2 mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MI Darussalam 

Kolomayan II Wonodadi Blitar tahun ajaran 2017/2018? 

2. Seberapa besar pengaruh metode pembelajaran Round Robin terhadap 

hasil belajar siswa kelas 2 mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MI 

Darussalam Kolomayan II Wonodadi Blitar tahun ajaran 2017/2018? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahuiada pengaruh atau tidaknya metode pembelajaran Round 

Robin terhadap hasil belajar siswa kelas 2 mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits MI Darussalam Kolomayan II Wonodadi Blitar tahun ajaran 

2017/20182.  

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh metode pembelajaran Round Robin 

terhadap hasil belajar siswa kelas 2 mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MI 

Darussalam Kolomayan II Wonodadi Blitar tahun ajaran 2017/2018. 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.11 Hipotesa 

dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan tujuan yang tegas bagi 

penelitian, membantu dalam penentuan arah dan menghindari suatu 

penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan.12 

Dalam penelitian ini ada 2 macam hipotesis yaitu :  

1. Ho (hipotesis nol) menyatakan bahwa  tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada hasil belajar Hasil Belajar Siswa Kelas 2 Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits MI Darussalam Kolomayan II 

Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 2017/2018 sebelum dan sesudah 

diajar menggukan metode pembelajaran Round Robin.  

2. Ha (hipotesis alternatif) menyatakan bahwa  ada perbedaan yang 

signifikan pada hasil belajar Hasil Belajar Siswa Kelas 2 Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits MI Darussalam Kolomayan II 

Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 2017/2018 sebelum dan sesudah 

diajar menggukan metode pembelajaran Round Robin. 

 

 

 

                                                           
11Sumadi Suryabrata,Metodologi Penelitian, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1983), 

hal. 21 

 
12Ahmad Tanzeh,Metodologi Penelitian Praktis, (YOGYAKARTA: Teras, 2011),hal. 17 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai 

sumbangan untuk memperkaya khazanah ilmiah dan menguji teori yang 

berkaitan tentang upaya peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadits melalui penerapan metode pembelajaran Round Robin 

pada siswa kelas 2 MI Darussalam Kolomayan II Wonodadi Blitar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala MI Darussalam Kolomayan II Wonodadi Blitar 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadits untuk MI. 

b. Bagi Para Guru MI Darussalam Kolomayan II Wonodadi Blitar  

Dengan dilaksanakannya Penelitian ini, para guru dapat 

mengidentifikasi kembali pembelajaran yang telah dilakukan dan 

dapat memberi variasi model pembelajaran yang lebih kreatif dalam 

membantu siswa meningkatkan hasil belajar khususnya dalam mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di MI.  

c. Bagi Siswa MI Darussalam Kolomayan II Wonodadi Blitar  

Dengan dilaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat membantu 

siswa yang mengalami kesulitan belajar dan diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di MI. 
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d. Bagi peneliti lain atau pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan dibidang pendidikan yang menjadi 

latar belakang sebuah penelitian. Hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan acuan untuk mengadakan penelitian. 

e. Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung 

Sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan 

sebagai sumber belajar dan bacaan mahasiswa lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


