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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan

Nasional Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah.1

Pendidikan adalah “suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar

dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya

untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat”.2

Berhasilnya suatu proses pembelajaran ditentukan oleh beberapa

komponen yang mempengaruhinya. Komponen tersebut antara lain meliputi

tujuan, pendidik, peserta didik, metode, media (sarana dan prasarana), serta

evaluasi. Dan semua komponen itu saling terkait sehingga mudah untuk mencapai

tujuan yang akan dicapai. Komponen yang paling berpengaruh dan penting bagi

keberhasilan pendidikan adalah peran seorang guru. Sebelum mengajar seorang

guru terlebih dahulu harus mempersiapkan strategi maupun media untuk

menyampaikan informasi kepada siswa, agar pesan pembelajaran tersampaikan.

Strategi yang dipilih harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan,

1 Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:
Cemerlang, 2005), h.

2 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), h.79
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ketersediaan media dan disesuaikan pula dengan kemampuan guru sendiri serta

kemampuan peserta didik agar tepat dan sesuai serta dapat mencapai tujuan yang

telah direncanakan. Namun guru bukan faktor penentu tercapainya tujuan

pembelajaran. Siswa sebagai subyek dalam proses pembelajaran juga merupakan

komponen penentu tercapainya tujuan tersebut. Ketika guru sudah menyampaikan

materi dengan maksimal namun siswa tidak antusias dalam belajar atau menerima

pelajaran maka mustahil jika tujuan akan tercapai.

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi belajar siswa, salah

satunya adalah motivasi. Motivasi memegang peranan penting dalam belajar.

Banyak orang beranggapan bahwa intelektual memegang peranan penting dalam

menentukan prestasi siswa. Namun keberhasilan siswa dalam belajar bukan hanya

ditentukan oleh kemampuan intelektual siswa, tetapi juga dari segi afektif seperti

motivasi.

Membangkitkan semangat motivasi belajar siswa merupakan hal yang

harus dilakukan oleh guru sebagai pendorong siswa untuk belajar, terutama ketika

motivasi itu turun. Biasanya pada jam terakhir pembelajaran siswa mengalami

kejenuhan dalam belajar, hal ini dikarenakan lelah kondisi fisik maupun

psikisnya. Inilah yang menyebabkan motivasi siswa dalam belajar menurun. Oleh

karena itu sebagai seorang guru harus bisa membangkitkan motivasi siswanya,

agar prestasi belajarnya tidak turun.

Kemampuan guru dalam memahami dan melaksanakan metode

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat menimbulkan kebosanan, kurang

dipahami dan monoton, dalam hal ini, biasanya guru masih menggunakan metode



3

ceramah sehingga mengakibatkan sikap yang acuh terhadap pelajaran Pendidikan

Agama Islam. Dampak dari hal tersebut yaitu munculnya masalah-masalah baik

dari siswa maupun dari gurunya yang seringkali menghambat pembelajaran.

Masalah-masalah tersebut juga ditemukan di SD Negeri 02 Tambeanga

diantaranya keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar masih rendah. Hal ini

dapat dilihat dari hasil observasi tampak banyak siswa yang kurang mampu

memahami makna gerakan-gerakan shalat, acuh dan mengantuk saat pelajaran

berlangsung, bahkan banyak yang ngobrol sendiri pada saat mereka diberi

stimulus untuk menyampaikan pemahamannya, mereka kurang memberikan

respons dan tampak merasa ragu dalam memberikan respons. Keraguan itu

muncul disebabkan oleh: 1) siswa belum mempunyai keterampilan dalam

melaksanakan gerakan-gerakan shalat; 2) kurangnya pengetahuan dan penguasaan

mereka terhadap materi gerakan-gerakan shalat; 3) siswa masih terlihat kaku

dalam melaksanakan gerakan-gerakan shalat; 4) rendahnya kemampuan menyerap

materi gerakan-gerakan shalat.

Hal-hal tersebut di atas yang menyebabkan kurangnya keberanian mereka

dalam mengembangkan pengetahuan. Dengan kata lain, mereka kurang

berpartisipasi aktif dalam proses belajar tentang pemahaman gerakan-gerakan

shalat. Keberhasilan proses belajar mengajar pada pembelajaran Pendidikan

Agama Islam dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi serta

prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman penguasaan materi maka

semakin tinggi pula prestasi belajar siswa. Namun dalam kenyataannya dapat
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dilihat bahwa sampai saat ini pemahaman siswa tentang gerakan-gerakan shalat

masih rendah dengan nilai rata-rata <65.

Untuk mengatasi masalah yang telah dikemukakan di atas adalah dengan

menerapkan pembelajaran aktif. Salah satu pembelajaran yang dapat dilakukan

adalah dengan metode poster session. “Strategi pembelajaran ini merupakan

strategi yang bagus untuk memberi informasi kepada siswa secara cepat,

memahami apa yang mereka bayangkan, dan memerintahkan pertukaran gagasan

antar mereka”3. Melalui metode poster session ini siswa diajak turut serta dalam

semua proses pembelajaran, baik mental maupun fisik. Dengan demikian mereka

akan menemukan suasana yang menyenangkan sehingga keberhasilan

pembelajaran diharapkan dapat lebih maksimal. Sehubungan dengan pentingnya

metode pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi siswa untuk belajar,

maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul :

Meningkatkan hasi belajar siswa melalui metode poster session pada materi

gerakan-gerakan shalat di kelas III SDN 02 Tambenga Kecamatan Laonti

Kabupaten Konawe Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kekurangan dari

pembelajaran yang dilaksanakan yaitu :

1. Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi gerakan-gerakan

shalat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Kurangnya motivasi siswa mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam.

3 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara BelajarSiswa Aktif. Penerjemah:
Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusamedia, 2011), h. 192.
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3. Penggunaan metode yang kurang tepat sehingga motivasi belajar siswa di

SDN 02 Tambeanga masih rendah.

4. Rendahnya hasil belajar siswa kelas III SDN 02 Tambeanga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, identifikasi yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah

dengan menggunakan metode poster session dapat meningkatkan hasil belajar

siswa pada  materi gerakan-gerakan shalat di kelas III SD Negeri 2 Tambeanga“.

D. Hipotesis Tindakan

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : hasil belajar

siswa di kelas III SD Negeri 2 Tambeanga dapat ditingkatkan melalui penggunaan

metode poster session.

E. Tujuan Penelitian

Penilitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas III

SD Negeri 02 Tambeanga pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

khususnya pada materi gerakan-gerakan shalat serta menganalisis dampak dari

penggunaan metode poster session terhadap hasil belajar siswa.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya penguasaan

kompetensi pada materi gerakan-gerakan shalat.



6

2. Bagi guru, dapat meningkatkan pengetahuan dan penguasaan keterampilan

mengelola proses belajar mengajar, dan dapat memotivasi guru untuk

memperbaiki penggunaan metode pembelajaran di dalam kelas.

3. Bagi sekolah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar

pengembangan metode pembelajaran yang kreatif dan dinamis dalam

upaya mencapai standar proses pembelajaran..

4. Bagi guru lain, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi guru lain

yang akan mengadakan penelitian yang serupa berkaitan dengan masalah

pembelajaran.

G. Definisi Operasional

1. hasil belajar adalah “suatu hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti

proses pembelajaran”.

2. Metode poster session merupakan metode pembelajaran yang digunakan

guru dalam proses pembelajaran dengan cara membuat gambar poster

berupa poster-poster orang yang melaksanakan gerakan-gerakan shalat,

dengan tujuan agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan dengan

tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

3. Materi Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran pokok

diantaranya materi shalat. “Shalat adalah ibadah yang tersusun dari

beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang di mulai dengan takbir

dan di akhiri dengan salam dengan memenuhi beberapa syarat yang

ditentukan”.4

4 Zainal Abidin, Kunci Ibadah, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001), h. 47
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Berdasarkan hal tersebut bahwa dengan menggunakan metode poster

session pada materi gerakan-gerakan shalat siswa akan mudah untuk memahami

isi materi melalui poster tersebut, sehingga metode poster session sangat pas

untuk diterapkan pada materi gerakan-gerakan shalat.


