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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi 

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan 

proses mental dan fisik melalui interaksi antara anak didik. Anak didik dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran.1 

Sejalan dengan penerapan perkembangan jaman, guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan untuk menciptakan pembelajaran yang kretif dan bervariasi. Dalam 

menciptakan pembelajaran yang bervariasi dan dapat meningkatkan peran serta 

peserta didik dalam pembelajaran.  Maka seorang guru harus merancang dan 

membangun suasana kelas sedemikian rupa, sehingga siswa mendapat kesempatan 

untuk berinteraksi satu dengan yang lain.2  

 Cara  yang bisa  dilakukan untuk mengaktifkan siswa yaitu dengan 

menggunakan metode dan teknik  pembelajaran. Metode dan teknik yang paling 

sering digunakan untuk mengaktifkan siswa adalah metode diskusi kelas. Namun, 

                                                           
1 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 324 
2 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan komunikasi antar Peserta 

Didik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 19 
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dalam kenyataannnya, metode ini sering tidak efektif karena meskipun guru sudah 

mendorong siswa untuk aktif dalam berdiskusi, kebanyakan siswa hanya diam 

menjadi penonton sementara karena kelas dikuasai oleh beberapa siswa saja.3 

Salah satu metode pembelajaran yang berkembang saat ini adalah 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini menggunkan kelompok-kelompok kecil 

sehingga siswa-siswa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Siswa dalam kelompok kooperatif, belajar berdiskusi, saling membantu dan 

mengajak satu sama lain untuk mengatasi masalah belajar. Pembelajaran kooperatif 

mengkodisikan siswa untuk aktif dan saling memberi dukungan dalam kerja 

kelompok untuk menuntaskan materi dalam masalah belajar.4 

Sebagian besar penelitian tentang pembelajaran kooperatif mulai berkembang 

pada tiga dekade abad kedua puluh ketika ada begitu banyak peneliti yang ingin 

mengetahui  dan berusaha mengeksplorasi proses-proses pembelajaran. Tidak heran 

jika dasar-dasar pembelajaran kooperatif sudah banyak tertanam dalam teori-teori 

belajar saat ini. Teori-teori tersebut umumnya menampilkan satu perspektif tertentu 

yang dalam pembelajaran kooperatif telah menjadi satu paradigma tersendiri. Disini, 

ada beberapa perspektif teoritis yang mendasari pembelajaran kooperatif: 

1. Perspektif motivasional (motivational prspective) 

2. Perspektif kohesi sosial (social cohesio perspective) 

3. Perspektif kognitif (cognitif perspevtive) 

                                                           
3 Ibid; hlm. 19 
4 Ibid; hlm. 20 
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4. Perspektif perkembangan (developmental perspective) 

5. Perspektif elaborasi kognitif (cognitive elaboration perspective)5  

Dalam pembelajaran kooperatif, terdapat beberapa teknik pembelajaran. 

Teknik-teknik ini acapkali dipertukarkan dengan dengan metode-metode 

pembelajaran kooperatif. Jika pada umumnya, setiap metode selalu memiliki teknik, 

namun dalam pembelajaran kooperatif, teknik-tekniknya justru berdiri sendiri. Salah 

satu dari teknik kooperatif ini adalah Teknik Keliling Kelas.6 

Teknik Keliling Kelas adalah suatu teknik yang bisa digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik. Namun jika digunakan untuk anak-anak tingkat dasar, teknik ini perlu 

disertai dengan manajemen kelas yang baik supaya tidak terjadi kegaduhan. Dalam 

kegiatan keliling kelas ini, masing-masing kelompok mendapat kesempatan untuk 

memamerkan hasil kerja mereka dan melihat hasil kerja kelompok lain.7 

Dari penjelasan tentang teknik Keliling Kelas diatas, dapat diketahui bahwa 

teknik Keliling Kelas bisa digunakan sebagai cara untuk menciptakan pembelajaran 

yang kreatif dan bervariasi. Penggunaan teknik Keliling Kelas ini juga bisa 

mengembangkan kretivitas belajar siswa.  

Diamana kreativitas itu dapat dipandang sebagai sebuah bentuk intelejensi. 

Gardner mengatakan: 

                                                           
5 Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur, dan Model Penerapan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 33 
6 Ibid; 134 
7 Syaiful Bahri Djamarah,  Guru..., hlm, 408 
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“Kreatifitas itu sebagai salah satu multilepel intelejensi yang meliputi 

berbagai macam fungsi otak. Kreaativitas merupakan sebuah komponen penting yang 

memang perlu. Tanpa krativitas pelajar haya akan bekerja pada sebuah tingkat 

kognitif yang sempit.”8 

 Aspek kreatif otak dapat membantu menjelaskan dan menginterprestasikan 

konsep-konsep yang abstrak, sehingga memungkinkan anak untuk mencapai 

penguasaan yang lebih besar.9  

 Banyak guru begitu tekun mengadopsi pendektan yang lebih holistik terhadap 

kurikulum karena mereka sudah melihat bagaimana langkah ini bisa memberikan 

kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak untuk mencapai target-target 

pembelajaran. Target-target pencapaian individual dapat dicapai beberapa kali dalam 

beberapa macam tugas, dan dalam berbagai macam cara. Guru memiliki waktu yang 

lebih banyak untuk mengembangkan gagasan-gagasan mereka karena satu tema dapat 

mencapai seluruh target yang ditetapkan di dalam kurikulum. Karena guru perlu 

menjustifikasikan tindakan mereka, maka akan membantu jika kita menunjukkan 

bahwa kita telah memenuhi tuntutan kurikulum inti dalam sebagian besar pekerjaan 

kita. Barangkali akan sangat bermanfaat memperlihatkan bahwa cara-cara kerja 

                                                           
8 Gardner, Developmental Psychology, (Boston: Little Brown, 1978).  
9 Florence Beetlestone, Creative Learning Strategi Pembelaajaran untuk Melesatkan 

Kreativitas Belajar Siswa, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 28 
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kreatif  selain bisa mendorong kreativitas juga dapat meningkatkan literasi dan 

numerasi.10 

 Berdasarkan observasi dan wawancara dengan bapak Suratno, S. Pd. I di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo pada tanggal 27 September 2014 pukul 

09.00. Kreativitas siswa dalam belajar Qur’an Hadist masih belum maksimal, karena 

dalam belajar Qur’an Hadist guru lebih sering meminta siswa untuk menulis dan 

menghafalkan  tentang surah pendek dan hadist. Sehingga siswa dalam belejar Qur’an 

Hadist merasa kurang kreatif dan siswa merasa bosan karena harus menghafalkan 

surah-surah pendek dan hadist.  

 Berdasakan hasil observasi dan wawancara diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH PENERAPAN TEKNIK COOPERATIVE LEARNING TIPE  

KELILING KELAS DALAM MENGEMBANGKAN KREATIVITAS 

BELAJAR QUR’AN HADIST SISWA KELAS IV DI MADRASAH 

IBTIDAIYAH NEGERI TRIMOHARJO”. 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Melihat latar belakang masalah diatas, penulis menemukan beberapa 

identifikasi masalah. Ada pun identifikasi masalah nya yaitu: 

                                                           
10 Ibid;  hlm. 30 
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a. Kurangnya penggunaan metode/teknik pembelajaran guna menghasilkan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bervariasi. 

b. Kurangnya keefektifan guru dalam mengkombinasikan metode pembelajaran. 

c. Pembelajaran kurang menarik sehingga siswa kurang memahami materi yang 

disampaikan guru dan siswa merasa bosan dalam belajar. 

 

2. Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas merambah ke masalah lain dan 

tujuannya dapat tercapai, maka perlu adanya pembatasan masalah yang jelas 

yaitu berkisar pada penerapan teknik Cooperative Learning tipe Keliling Kelas 

dalam mengembangkan kreativitas belajar siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Trimoharjo. Dengan materi tentang Surah Al-Kausar, dan apakah ada 

pengaruh terhadap kreativitas belajar siswa. 

 

3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana penerapan Teknik Cooperative Learning Tipe Keliling Kelas 

pada mata pelajaran Qur’an Hadist siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Trimoharjo? 

b. Bagaimana kreativitas belajar Qur’an Hadist siswa kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri trimoharjo? 
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c. Bagaimana pengaruh penerapan Teknik Cooperative Learning Tipe 

Keliling Kelas dalam mengembangkan kreativitas belajar Qur’an Hadist 

siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui kreativitas belajar siswa sebelum  menerapkan teknik  

Cooperative Learning  tipe keliling kelas dalam mata pelajaran Qur’an 

Hadist kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo. 

b. Untuk mengrtahui kreativitas siswa setelah menerapkan teknik 

Cooperative Learning tipe keliling kelas dalam mata pelajaran Qur’an 

Hadist kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo. 

c. Untuk mengetahui pengaruh teknik Cooperative Learning  tipe keliling 

kelas dalam mata pelajaran Qur’an Hadist kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Trimoharjo. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi motivasi bagi  para pendidik 

supaya dapat menerapkan metode/teknik pembelajaran dalam kegiatan 

belajara mengajar, sehingga dapat memudahkan pendidik untuk mengajar 

dan menghasil kan pembelajaran yang baik untuk peserta didik. 
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b. Bagi para guru, dapat menambah wawasan dalam memilih atau 

menggunakan teknik pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga bisa menjadi guru yang profesional dan berkualitas. 

c. Bagi para pembaca pada umum nya dapat di jadikan literatur tambahan 

dalam melaksanakan penelitian, dan juga dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam menyususn skripsi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Teknik 

Cooperative Learning Tipe Keliling Kelas dalam mengembangkan kreativitas 

belajar Qur’an Hadist siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo. 

Setelah penulis mengadakan penelitian secara teratur, ada beberapa karya berupa 

skripsi yang membahas tentang Teknik Cooperative Learning dalam 

mengembangkan kreativitas belajara Qur’an Hadits antara lain sebagai berikut: 

Ahmad Ismahan (2011). Fakultas Tarbiyah yang berjudul: ” Penerapan 

Metode Hafalan Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Sekolah MTs Pondok 

Pesantren Darul Najah  Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir” 

berdasarkan uraian dan analisanya bahwa Penerapan Metode Hafalan Pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits Disekolah MTs Pondok Pesantren Darul Najah  

Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sudah terlaksana cukup 

baik salah satu bentuk penerapan metode hafalan yang terwujud adalah guru 

menerapkan proses penghafalan dengan berbagai cara seperti, penerapan metode 
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hafalan di dahului dengan proses penulisan materi bacaan, selanjutnya guru 

menerapkan metode hafalan yaitu dengan dua cara pertama menerapkan cara 

menghafal perayat, setelah bacaan secara berurutan. Penghafalan dilakukan ada 

dua cara, penghafalan secara sendiri-sendiri, penghafalan secara keluarga. 

Perencanaan yang dilakukan guru sebelum melakukan pembelajaran itu. 11 

Berdasarkan penelitian Ahmad Ismahan memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan nya yaitu sama-sama meneliti 

tentang pembelajaran Al-Qur’an Hadist, sedangkan perbedaannya yaitu Ahmad 

Ismahan meneliti tentang penggunaan metode hafalan sedangkan meneliti 

tentang penggunaan Teknik Cooperative Learning tipe keliling kelas. 

Menurut  Sundariwati (2010). Fakultas Tarbiyah yang berjudul: ”Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Menghafal Surat-Surat Pendek Al-Qur’an mata 

pelajaran Qur’an Hadist dengan Menggunakan Metode Peta Pikiran di kelas IV 

SD Negeri 26 Palembang ”  berdasarkan uraian dan analisanya bahwa 

penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran, dapat membangkitkan 

motivasi dan antusias siswa dalam mempelajari suatu pelajaran terutama surat-

surat pendek Al-Qur’an. Dalam hal ini terlihat dalam pelaksanaan pembelajaran 

menghafal ayat-ayat pendek Al-Qur’an surat al-kausar pada siklus 1 sudah 

banyak mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya kendatipun belum 

secara keseluruhan yaitu dari nilai hafalan rata-rata 65,25 pada sebelum 

                                                           
11 Ahmad Ismahan,” Penerapan Metode Hafalan Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

Sekolah MTs Pondok Pesantren Darul Najah  Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”, 
(Palembang: Perpustakaan IAIN raden Fatah Palembang, 2011), hlm. 63, t.d. 



10 

 

perbaikan dan mencapai ketuntasan 22%, dan nilai rata-rata 74,40%, dengan 

hasil ketuntasan mencapai 78% setelah pelaksanaan siklus 1dari segi hafalan, 

sedangkan dari segi tulisan dengan menggunakan metode peta pikiran nilai rata 

sebelum perbaikan 64,44 dan nilai rata setelah perbaikan 1 mencapai 71,70 

dengan ketuntsan yang sama dengan nilai segi hafalan, namun masih ada siswa 

yang mendapat nilai dibawah KKM. Setelah di adakan refleksi penyebab dari 

kelemahan itu, maka kemudian diadakan perbaikan pada siklus II dengan 

menggunakan metode yang sama dan ternyata hasil rata-rata kelas mencapai 

84,70 di segi hafalan dan 75,66 nilai rata-rata disegi tulisan dengan menggunakan 

metode peta pikiran, dan semuanya mencapai nilai KKM.12 

Berdasarkan skripsi Sundariwati memiliki persamaan dan perbedaan. Dimana 

persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembelajaran Qur’an Hadist . 

sedangkan perbedaan yaitu Sundariwati meneliti tentang penggunaan metode 

Peta Pikiran, sedangkan penulis meneliti tentang penggunaan teknik Cooperative 

Learning teknik Keliling Kelas. 

Rika Mursana Aina (2014). Fakultas Tarbiyah yang berjudul: “Pengaruh 

Penerapan Metode Thariqah Wahdah Terhadap Daya Serap Siswa pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadist Materi Ayat-Ayat Pendek Kelas IV di MIN 1 

Teladan Palembang”. Berdasarkan uraian dan analisanya bahwa tingkat 

penerapan metode thariqah wahdah di MIN 1 Teladan Palembang yaitu 28 siswa 

                                                           
12 Menurut  Sundariwati, ”Upaya Meningkatkan Kemampuan Menghafal Surat-Surat Pendek 

Al-Qur’an mata pelajaran Qur’an Hadist dengan Menggunakan Metode Peta Pikiran di kelas IV SD 
Negeri 26 Palembang “,(Palembang: Perpustakaan IAIN raden Fatah Palembang, 2010), hlm. 59, t.d.   
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( 84 % ) kategori sedang, 0 siswa ( 0 %) kategori tinggi, dan dalam kategori 

rendah 5 siswa ( 16 % ). Sedangkan daya serap siswa di MIN 1 Teladan 

Palembang yaitu 22 siswa (66 % ) kategori sedang, 1 siswa ( 3 %) termasuk 

kategori tinggi dan 10 siswa ( 31 %) termasuk kategori rendah.  Hipotesa 

alternatif diterima karena r x y jauh lebih besar dari pada tabel signifikasi 5 % 

maupun pada tabel 1 % atau 0,325 <0,653˃ 0,418. Berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara penerapan metode thariqah wahdah terhadap daya serap siswa 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist.13 

Beradasarkan skripsi Rika Mursanaaina memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti 

tentang pembelajaran Qur’an Hadist. Sedangkan perbedaannya adalah Rika 

Mursana Aina menerapkan tentang penerapan metode Thariqah wahdah, 

sedangkan peneliti menerapkan tentang penerapan teknik Cooperative Learning 

teknik kelas. 

Yesi Aprianita, (2011). Fakultas Tarbiyah yang berjudul: “Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil 

Belajar Qur’an Hadist Kelas IVB di SD Negeri 26 Palembang”. Berdasarkan 

uraian dan analisa data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil yang dicapai 

dalam penelitian ini adalah pada siklus I persentase ketuntasan belajar siswa 

sebesar 56 % dengan nilai rata-rata 6,56 dan rata-rata nilai pengamatan guru 29  

                                                           
13 Rika Mursana Aina, “Pengaruh Penerapan Metode Thariqah Wahdah Terhadap Daya 

Serap Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist Materi Ayat-Ayat Pendek Kelas IV di MIN 1 
Teladan Palembang”, (Palembang: Perpustakaan IAIN raden Fatah Palembang, 2014), hlm. 66, t.d 
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termasuk kategori “Baik” dengan beberapa aspek yang masih terdapat kriteria 

cukup, sedangkan rata-rata nilai pengamatan siswa 29,5 termasuk kategori 

“Baik” dengan beberapa aspek yang masih terdapat kriteria cukup, rata-rata nilai 

afektif siswa 6,8 dan rata-rata nilai psikomotor siswa 6,98. Pada siklus II 

persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 87,5 % dengan nilai rata-rata 7,75 

dan rata-rata nilai pengamatan guru 35 termasuk kategori “Baik”, sedangkan 

rata-rata nilai pengamatan siswa 35 juga termasuk dalam kategori “Baik”, nilai 

afektif siswa 7,33 dan nilai psikomotor siswa 7,7. Dari hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist siswa kelas IVB SD Negeri 26 Palembang dapat 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar Matematika.14 

Berdasarkan penelitian Yesi Aprianita memiliki persamaan, persamaannya 

yaitu sama-sama membahas tentang penerapan Teknik Cooperative Learning 

terhadap kreativitas belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist pada kelas IV. 

Lukman, (2011). Fakultas Tarbiyah yang berjudul: “Penerapan Teknik 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Togther (THT) dengan Metode 

Problem Solving untuk Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil Belajar 

Matematika di MTS Darul Ulum Karang Sari”. Berdasarkan uraian dan analisa 

data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari analisis data menunjukkan pada 

siklus I diperoleh nilai rata-rata skor observasi guru sebesar 36 dengan kriteria 

                                                           
14 Yesi Aprianita, “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan 

Kreativitas dan Hasil Belajar Qur’an Hadist Kelas IVB di SD Negeri 26 Palembang”. (Palembang: 
Perpustakaan IAIN raden Fatah Palembang, 2011), hlm. 70, t.d. 
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baik, dan rata-rata skor observasi siswa sebesar 32,5 dengan kriteria cukup, pada 

siklus II rata-rata skor observasi guru sebesar 40,5 dengan kriteria baik dan rata-

rata skor observasi siswa sebesar 39,75 dengan kriteria baik. Data hasil belajar 

dianalisis dari hasil tes siswa dengan menggunakan teknik analisis data tes. 

Hasil analisis ketuntasan belajar secara klasikal pada siklus 1 sebesar 68,57% 

dengan nilai rata-rata 69,28. Pada siklus II ketuntasan belajar secara klasikal 

meningkat menjadi 88,57% dengan nilai rata-rata meningkat menjadi 78,14. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Teknik Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT dengan Metode Problem Solving dapat meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika di MTS 

Darul Ulum Karang Sari.15 

Berdasarkan skripsi Lukman, memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penerapan teknik 

Cooperative Learning. Perbedaannya adalah Lukman meneliti tentang penerapan 

teknik Cooperative Learning untuk Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil 

Belajar Matematika sedangkan peniliti meneliti tentang penerapan teknik 

Cooperative Learning  tipe keliling kelas dalam mengembangkan kreativitas 

belajar Qur’an Hadits siswa. 

 

                                                           
15 Lukman,“Penerapan Teknik Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Togther 

(THT) dengan Metode Problem Solving untuk Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil Belajar 
Matematika di MTS Darul Ulum Karang Sari”, (Palembang: Perpustakaan IAIN raden Fatah 
Palembang, 2011), hlm. 69, t.d. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teknik Keliling Kelas 

Teknik  keliling kelas yaitu teknik yang digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Namun, jika digunakan untuk 

anak-anak tingkat dasar teknik ini perlu disertai dengan manajemen kelas yang baik 

supaya tidak terjadi kegaduhan. Dalam kegiatan Keliling Kelas, masing-masing 

kelompok mendapoatkan kesematan untuk memamerkan hasil kerja mereka dan 

melihat hasil kerja kelompok lain.16 

Teknik  kliling kelas adalah suatu cara atau teknik, dimana dalam teknik ini 

masing-masing kelompok mendapatkan kesempatan untuk memamerkan hasil 

kerjanya dan melihat hasil kerja kelompok lain. Teknik ini dapat digunakan pada 

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.17 

Teknik  keliling kelas adalah suatu cara yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memamerkan hasil kerja mereka dan melihat hasil kerja kelompok lain.18 

a. Langkah-langkah pelaksanaan teknik keliling kelas:  

1) Siswa bekerja sama dalam kelompok sebagaimana biasanya. 

2) Mereka diminta untuk membuat satu produk atau kreasi kelompok. 

                                                           
16 Anita Lie, Cooperative Lerning, (Jakarta: Grafika. 2008), hlm. 64. 
17 http://eracatur.blogspot.com/2012/01/model-pembelajaran-kooperatif-teori-dan.html. 02 

Mei 2014 
18  Isjoni, Pembelajaran...,  hlm. 69 

http://eracatur.blogspot.com/2012/01/model-pembelajaran-kooperatif-teori-dan.html
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3) Setelah selesai, masing-masing kelompok memamerkan hasil kerja 

mereka. Hasil-hasil ini bisa dipajang di beberapa bagian kelas jika 

berupa poster atau gambar. 

4) Masing-masing kelompok berjalan keliling kelas dan mengamati hasil 

karya kelompok-kelompok lain.19 

b. Kelebihan teknik keliling kelas : 

1) Melatih siswa dalam berdiskusi kelompok 

2) Siswa belajar bertanggung jawab dengan hasil belajarnya 

3) Siswa berbagi pengetahuan dengan siswa yang lain didalam 

kelompoknya 

c. Kekurangan teknik keliling kelas : 

1) Siswa yang pandai lebih mendominasi dalam kelompok. 

2) Memerlukan waktu yang khusus dalam menentukan kelompok.20 

2. Kreativitas 

Utami Munandar (1992:47) mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan 

yang mencerminkan kelancaran, keluesan dan orisinalitas dalam berpikir serta 

kemampuan untuk mengkolaborasi suatu gagasan.21 

                                                           
19 Miftahul Huda, Kooperative...,  hlm. 144 
20 http://teknikkelilingkelas.blogspot.com/. 02 Mei 2014 
21 Utami Munandar, Kreativitas dan Keberbakatan: Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan 

Bakat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999),  hlm. 47 

http://teknikkelilingkelas.blogspot.com/
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Pada hakikatnya kreativitas itu memiliki enam bagian utama yaitu kreativitas 

sebagai sebuah bentuk pembelajaran, representasi, produksifits, originalitas, berfikir 

dengan kretif atau penyelesaian masalah, dan alam semesta/alam ciptaan.22 

Kreativitas adalah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh individu yang menandai 

adanya kemampuan untuk mencipakan suatu yang smaa sekali baru atau kombinasi 

dari karya-karya yang telah ada sebelumnya, menjadi suatu karya baru yang 

dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan, 

dan mencari alternatif pemecahannya melalui cara-cara berpikir divergen.23 

3. Pembelajaran Al-Qur’an Hadist  

a. Pengertian pembelajaran Qur,an Hadist 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadist adalah bagian dari mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Ibtidaiyah yang dimaksudkan untuk 

memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan dan penghayatan 

terhadap isi yang terkandung sebagai perwujudn iman dan taqwa kepada Allah 

SWT.24 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadist adalah bagian dari upaya untuk 

mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil melaksanakan dan 

                                                           
22 Florence Beetlestone, Log. Cit; hlm. 2 
23 Ngalimun, dkk, Perkembangan dan Pengembangan Kreativitas, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo,2013), hlm. 45-46 
24 Achmad Lutfi, Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadist, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

pendidikan Islam departemen Agama Republik Indonesia, 2009), hlm. 3 
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mengamalkan isi dari kandungan Al-Qur’an dan Hadist melalui kegiatan 

pendidikan.25 

Tujuan pembeajaran Al-Qur’an dan Hadist di Madrasah Ibtidaiyah adalah 

agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan 

terampil melaksanakan isi kandungan Al-Qur’an dan Hadist dalam kehidupan sehari-

hari sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.26 

F. Variabel Penelitian 

Kata variabel berasal dari bahaa inggris  dengan arti: ubahan, faktor tak tetap, 

atau gejala  yang dapat diubah-ubah.27 Adapun variabel dalam penelitian ini ada dua 

variabel pokok, yakni sebagai berikut: 

   Variabel Pengaruh             Variabel Terpengaruh 

 X                Y 

           

  

 

 

 

                                                           
25 Ibid; hlm. 60 
26 Ibid; hlm. 60 
27 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 36 

PENGARUH 
PENERAPAN TEKNIK 

COOPERATIVE 
LEARNING TIPE 

KELILING KELAS 

MENGEMBANGKAN 
KREATIVITAS 

BELAJAR 
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Keterangan:  

X : Pengaruh Penerapan Teknik Cooperative Learning Tipe Keliling Kelas 

 Y : Mengembangkan Kreativitas Belajar 

 

G. Definisi Operasional 

Dalam sebuah penelitian diperlukan devinisi perasional yang dapat membantu 

dan mempermudah para pembaca arti dan maksud dari penelitian itu sendiri. 

Pengertian devinisi operasional adalah devinisi yaang di dasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan serta dapat diamati dengan demikian peneliti dapat mennetukan 

batasan-batasan dari penelitiannya.28 

Metode pembelajaran adalah suatu ilmu bantu yang tidk dapat berdiri sendiri, 

tetapi berfungsi membantu bidang-bidang lain dalam proses pengajaran. Metode 

pembelajaran bersifat netral dan umum, tidak diwarnai oleh sesuatu bidang apa pun. 

Tetapi mengandung unsur-unsur inovatif, karena memberi alternatif lain yang dapat 

dipergnakan di kelas.29 

Teknik keliling kelas adalah suatu teknik atau cara mengajar yang bisa 

diterapkan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. 

Dalam kegiatan keliling kelas ini, masing-masing kelompok mendapatkan 

                                                           
28 Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 

29 
29 Syaiful Bahri Djamarah, Guru...,  hlm. 222 
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kesempatan untuk memamerkan hasil kerja mereka dan melihat hasil kerja kelompok 

lain.30  

Kreativitas itu sebagai kemampuan untuk memproduksi komposisi dan 

gagasan-gagasan baru yang mungkin melibatkan pembentukan pola-pola baru dan 

kombinasi dari pengalaman masa lalu yang dihubungkan dengan yang sudah ada pada 

masa sekarang. 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadist adalah bagian dari mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Ibtidaiyah yang dimaksudkan untuk 

memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan dan penghayatan 

terhadap isi yang terkandung sebagai perwujudn iman dan taqwa kepada Allah 

SWT.31 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotsis berasal dari bahasa Yunani, yaitu Hupo dan  Thesis, Hupo berarti 

lemah, kurang, atau di bawah, sedangkan Thesis berarti teori, proposisi atau 

pertanyaan yang disajikan sebgai bukti. Menurut Iqbal hasan dalam bukunya Pokok-

Pokok Materi Statistik mengartikan hipotesis sebagai suatu pertanyaan yang masih 

                                                           
30 Ibid; hlm. 408 
31 Achmad Lutfi, Op. Cit; hlm. 3 
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lemah  kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih 

sementara.32 

Sedangkan menurut Warsito Hermawan mengungkapkan bahwa hipotesis 

berasal dari kata hiotesa, yaitu suatu kesimpulan yang mesti di uji kebenarannya.33 

Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai sebuah pertanyaan yang timbul untuk suatu 

keadaan yang belum jelas kebenarannya.  

Adapun hipotesis dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

Ha  : Ada pengaruh penerapan teknik Cooperative Learning tipe keliling kelas 

dalam mengembangkan kreativitas belajar siswa kelas IV mata pelajaran Al-

Qur’an Hadist di Madrasah Ibtidaiyah Negeri trimoharjo. 

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan teknik Cooperative Learning tipe keliling 

kelas dalam mengembangkan kreativitas belajar siswa kelas IV mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadist di Madrasah Ibtidaiyah Negeri trimoharjo. 

 

I.  Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                           
32 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 140 
33 Wasito Herrmawan, Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: 

Gramedia Pusaka Utama, 1997), hlm. 39 
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Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, diperlukan jenis 

penelitian. Untuk itu perlu diterapkan penggunaan jenis penelitian apa yang 

akan digunakan, apakah  survey atau eksperimen.  

Jenis penelitian ini adalah deskritif kualitatif dan kuantitatif. Jenis 

penelitian yang dipakai yaitu eksperimen.  Penelitian eksperimen ini 

digunakan untuk mencari pengaruh penerapan model Cooperative Learning 

dalam pembelajaran. Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelokasi 

penelitian dan melibatkan peneliti didalamnya, dengan mengambil objek kelas 

IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo. 

Dalam penelitian eksperimen ini, peneliti menggunakan pre-experimental 

design dengan bentuk one-Group Comparation pada desain ini terdapat satu 

kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah 

kelompok untuk Eksperimen (yang diberi perlakuan), dan setengah untuk 

kelompok Control (yang tidak diberi perlakuan).  

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang penulis lakukan dalam penelitian yaitu:   

1) Data kualitatif yaitu jenis data non angka yang berupa kalimat meliputi 

pelaksanaan evaluasi. Dalam penelitiian ini data kualitatifnya adalah data 

sekolah yang diteliti dan data tentang teknik Cooperatif Learnimg  tipe 

keliling kelas. 
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2) Data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka-angka yang meliputi 

data tentang jumlah siswa, jumlah guru, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Sumber data primer yaitu diperoleh dari siswa dan guru Qur’an Hadist 

kelas IV. Dan jenis ini mengenai pengembangan kretivitas belajar 

siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo. 

2) Sumber data sekunder yaitu diperoleh dari kepala sekolah, arsip-arsip 

yang tersimpan di sekolah. Data jenis ini meliputi fasilitas pedidikan, 

jumlah siswa, sarana dan prasarana pendidikan, serta hal-hal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sejumlah orang atau objek yang diteliti. Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo. Yang berjumlah 219 siswa. 

 Menurut Arikunto bahwa  “ jika jumlah populasinya kurang dari 100 

orang maka sampelnya dapat diambil 100%. Jika populasinya lebih dari 100 

orang maka dapat diambil sampel penelitian antara 10-15% atau 15-20% atau 

lebih”.34  

                                                           
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 108 
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Berdasarkan pendapat dari Suharsimi arikunto tersebut, maka penulis 

menjadikan 15-20% populasi menjadi sampel penelitian. Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV A Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Trimoharjo. Yang berjumlah IV A 18 siswa. 

Tabel 01 

Jumlah Sampel 

No  Kelas  
Jenis Kelamin 

Jumlah  
Laki-laki Perempuan  

1 IV A 9 9 18 

Jumlah 18 

Sumber: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Adalah observasi awal yang dilakukan peneliti untuk melihat proses 

pembelajaran tentang Surah Al-Kausar pada mata pelajaran Qur’an Hadist 

dengan melihat fenomena yang ada seperti kejenuhan siswa ketika proses 

pembelajaran berlangsung dan guru yang tidak bisa memanajemen waktu. 

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di sekolah tersebut.  

Selain itu peneliti juga melakukan observasi pada subjek penelitian di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo dengan melihat lingkungan dan  

keadaan sekolah, sarana dan prasarana, kondosi siswa dan guru pendidik. 
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b. Teknik Wawancara 

Teknik ini digunakan penulis untuk mendapatkan data tentang keadaan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo dan data yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.  

c. Teknik Angket 

Metode angket ditujukan kepada para siswa untuk mengukur sejauh mana 

penilaian mereka tentang penerapan  metode pembelajaran teknik Keliling 

Kelas dalam mengembangkan Kreativitas belajar siswa. 

d. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun data 

tentang latar belakang berdirinya sekolah jumlah guru/karyawan, keadaan 

siswa dan serta sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Trimoharjo. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya data dianalisa secara deskriptif 

kuantitatif yaitu dengan cara membahas, menjabarkan, menguraikan dan 

mencari hubungan-hubungan masalah yang telah ditelaah kemudian ditarik 

kesimpulan secara deduktif. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan  rumus statistik tes “t” 

untuk dua sampel sampel kecil yang satu sama lain tidak mempunyai 

hubungan (N kurang dari dari 30).35 

 
                                                           

35  Anas Sudijono,  Pengantar..., hlm. 324-326 
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a) Uji Statistik dengan menggunakan  rumus uji  “t” 

   = 
             

Adapun langkah perhitungannnya sebagai berikut 

1) Mencari Mean Variabel X (Variabel I), dengan rumus:   
             =  

     
2) Mencari Mean Variabel Y (Variabel II), dengan rumus:            = 

     

3) Mencari Deviasi standar Variabel X, dengan rumus: 

                            √      

4) Mencari Deviasi standar Variabel Y, dengan rumus: 

                            √      

5) Mencari Standar Error Mean Variabel X, dengan rumus:                 =  
   √     

6) Mencari Standar Error Mean Variabel Y, dengan rumus:  

                              =  
   √     
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7) Mencari Standar Error Perbedaan Mean Variabel X dan Mean Variabel Y 

dengan rumus:   

                       = √                

8) Mencari to dengan rumus:  

                                      

9) Memberikan interpretasi terhadap to dengan prosedur sebagai berikut: 

(a) Merumuskan Hipotesi alternativnya     : “Ada (terdapat perbedaan 

Mean yang signifikan antara Variabel X dan Variabel Y). 

(b) Merumuskan Hipotesi nihilnya     : “Tidak ada (tidak terdapat 

perbedaan Mean yang signifikan antara Variabel X dan Variabel Y). 

10) Menguji kebenaran atau kepalsuan kedua hipotesis tersebut diatas dengan 

membandingkan besarnya t hasil perhitungan       dan t yang tercantum 

pada tabel nilai “t”,  dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of 

freedomnya atau derajat kebebasan dengan rumus: 

Df atau db = (  +       

 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam menyusun skripsi ini, maka dibentuk sistematika 

sebagai berikut: 
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Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah,  tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan pustakaan, kerangka teori, variabel penelitian, devinisi operasional, hipotesis 

enelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai landasan 

berfikir dan menganalisis data yang berisikan pengertian teknik Cooperative 

Learning  tipe Keliling Kelas, mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat, keunggulan, dan 

kelemahannya, serta penerapannya dalam mengembangkan kreativitas belajar siswa. 

Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian 

yang meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan guru dan siswa, serta saran 

dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trimoharjo. 

Bab keempat, merupakan bab khusus menganalisa data, serta akan menjawab 

dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian. 

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran penulis dan daftar 

pustaka serta lampiran-lampiran yang diperlukan. 


