
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut teori psikologi, anak yang rasional selalu bertindak sesuai

tingkatan perkembangan umur mereka. Ia mengadakan reaksi-reaksi terhadap

lingkungannya, atau adanya aksi dari lingkungan maka ia melakukan kegiatan

atau aktivitas. Dalam pendidikan kuno aktivitas anak tidak pernah diperhatikan

karena menurut pandangan mereka anak dilahirkan tidak lain sebagai “orang

dewasa dalam bentuk kecil”. Ia harus diajarkan menurut kehendak orang dewasa.

Karena itu ia harus menerima dan mendengar apa-apa yang diberikan dan

disampaikan orang dewasa/guru tanpa dikritik. Anak tak obahnya seperti gelas

kosong yang pasif menerima apa saja yang dituangkan ke dalamnya.

Pandangan yang lebih maju (modern) menganggap hal tersebut di atas

sesuatu yang keterlaluan, menyiksa serta mengingkari harkat kemanusiaan anak.

Aliran modern ini merombak dan mengubah pandangan itu dan mengantikannya

dengan penekanan pada kegiatan anak dalam proses pembelajaran. Anak aktif

mencari sendiri dan bekerja sendiri. Dengan demikian anak akan lebih

bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan sehingga pengertain

mengenai suatu persoalan benar-benar mereka pahami dengan baik. Walaupun

mereka mengambil keputusan sendiri berdasarkan pertingan kata hatinya, namun

putusan mereka tersebut berhubungajuga

dengan masyarakat, sebab individu itu baru berarti kalau ia telah berada dalam

masyarakat.



Di dalam proses belajar-mengajar, guru harus memiliki strategi, agar

murid dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang

diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai

teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar.

Menurut Abu Ahmadi dalam bukunya mengatakan bahwa “teknik

penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang

dipergunakan oleh guru atau instrukstur” 1. Pengertian lain ialah sebagai teknik

penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan

pelajaran kepada murid di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat ditangkap,

dipahami dan digunakan oleh murid dengan baik. Di dalam kenyataan cara atau

metode mengajar atau teknik penyajian yang digunakan guru untuk

menyampaikan informasi atau massage lisan kepada murid berbeda dengan cara

yang ditempuh untuk memantapkan murid dalam menguasai pengetahuan,

keterampilan serta sikap. Metode yang digunakan untuk memotivasi murid agar

mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah yang

dihadapi ataupun untuk menjawab suatu pertanyaan akan berbeda dengan metode

yang diguanakan untuk tujuan agar murid mampu berpikir dan mengemukakan

pendapatnya sendiri di dalam menghadapi segala persoalan. Kita mengenal

bermacam-macam teknik penyajian dari yang tradisional, yang digunakan sejak

dahulu kala, tetapi juga yang modern, yang digunakan baru akhir-akhir ini saja.

Perkembangan selanjutnya para ahli masih terus mengadakan penelitian

dan eksperimen agar dapat menemukan teknik penyajian yang dipandang paling

1 Abu Ahmadi-Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar untuk Fakultas Tarbiyah.
Jakarta, Pustaka Setia, 1997, h. 23



efektif untuk pelajaran tertentu. Apakah hal itu akan terjawab, kita serahkan pada

hasil penelitian para ahli tersebut. Dari bermacam-macam teknik mengajar itu, ada

yang menekankan peranan guru yang utama dalam pelaksanaan penyajian, tetapi

ada pula yang menekankan pada media hasil teknologi meoderen seperti televise,

radio, kasset, video-tape, film, head-projector, mesin-belajar dan lain-lain, bahkan

telah menggukanan bantuan satelit. Ada pula teknik penyajian yang hanya

digunakan untuk sejumlah murid yang terbatas, tetapi ada pula yang digunakan

untuk sejumlah murid yang tidak terbatas.

Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas

bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi yang berkesesuaian dengan

perumuan tujuan intruksional khusus. Sebab dalam kegiaatan belajar mengajar,

mengajar bukan semata persoalan menceritakan. Belajar bukanlah konsekuensi

otomatis dari perenungan informasi ke dalam benak murid. Belajar memerlukan

keterlibatan mental dan kerja murid sendiri2. Penjelasan dan pemeragaan semata

tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng. Yang bisa membuahkan

hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif.

Agar belajar menjadi aktif murid harus mengerjakan banyak tugas.

Mereka harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan

menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktifharus gesit, menyenangkan,

bersemangat dan penuh gairah. Murid bahkan sering meninggalkan tempat duduk

mereka, bergerak leluasa dan berfikir keras (moving about dan thinking aloud)

.Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik, kita perlu mendengar, melihat,

2 Winarno Ahmad, Pengantar Interaksi belajar mengajar. Bandung, Tarsita, 1984, h. 4



mengajukan pertanyaan tentangnya, dan membahasnya dengan orang lain. Bukan

Cuma itu, murid perlu “mengerjakannya”, yakni menggambarkan sesuatu dengan

cara mereka sendiri, menunjukkan contohnya, mencoba mempraktekkan

keterampilan, dan mengerjakan tugas yang menuntut pengetahuan yang telah atau

harus mereka dapatkan.

Dengan menyadari gejala-gejala atau kenyataan tersebut diatas, maka

dalam penelitian ini penulis penulis mengambil judul “Meningkatkan Aktifitas

Murid Terhadap Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam   Melalui Metode

Pembelajaran Poster Comment Pada Murid Kelas III SDN 4 lalembuu Kec.

Lalembuu Kab. Konawe Selatan Tahun Pelajaran 2012 /2013.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah

dalam kegiatan belajar mengajar sebagai berikut .

1. Rendahnya minat belajar murid Kelas III SDN 4 lalembuu Kec. Lalembuu

Kab Konawe Selatan

2. Rendahnya aktifitas murid dalam proses belajar mengajar.

3. Rendahnya kemampuan berpikir kritis

4. Kurangnya sarana yang dimilki murid

5. Rendahnya kemampuan untuk  bertanya.

6. Rendahnya kemampuan untuk menjawab pertanyaan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meningkatkan aktifitas belajar murid pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam dengan meode Poster Coment di Kelas III SDN

4Lalembuu  Kec.  Lalembuu Kab. Konawe Selatan.



2. Untuk meningkatkan aktifitas murid dalam materi yang disampaikan

agar berpikir kritis,berkarya, dan berkomunikasi melalui metode Poster

Coment .

3. Untuk mengetahui pengaruh metode Poster Coment  dalam meningkatkan

aktifitas belajar terhadap materi pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas

III SDN 4 Lalembuu  Kec.  Lalembuu   Kab. Konawe Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun maksud penulis mengadakan penelitian ini diharapkan dapat

berguna bagi  :

1.  Lembaga

Dengan metode Poster Coment akan menjadi bahan pertimbangan

lembaga atau sekolah dalam menentukan yang lebih baik dalam proses

belajar mengajar.

2. murid:

1) Meningkatkan minat belajar dan aktifitas murid dalam proses belajar

mengajar Pendidikan Agama Islam

2) Meningkatkan kompetensi  antar kelompok

3) Meningkatkan keterampilan berbicara  dalam  kelompok

4) Meningkatkan keberanian mengungkapkan pendapatnya secara lisan

tentang gambar atau poster dalam mata pelajaran  Pendidikan Agama

Islam

3. Guru

1) Memberikan informasi tentang model pembelajaran yang sesuai

dengan proses belajar-mengajar Pendidikan Agama Islam.



2) Meningkatkan pestasi  dan motivasi pada pelajaran Pendidikan

Agama Islam

3) Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman murid

belajar Pendidikan Agama Islam

4) Sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar

murid khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

5) Menerapkan metode yang tepat sesuai dengan materi pelajaran

Pendidikan Agama Islam.

6) Membantu memberi informasi peningkatan kemampuan murid.

7) Dapat meningkatkan pemahaman guru kolborasi tentang PTK

4. Lembaga

Dengan metode Poster Coment diharapkan wawasan pengetahuan

penulis sebagai bahan untuk memeperluas  peneliti dalam mempersiapkan diri

sebagai calon pendidik.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu

didefinisikan hal-hal sebagai berikut:

a. Aktifitas Murid

Aktifitas adalah kata kerja berasal dari kata “aktif” berarti mampu beraksi

dan berkreasi. Dalam hal ini aktif diartikan bahwa para murid aktif secara mental (

berpikir dan belajar untuk dirinya sendiri ),secara fisik ( dengan menggunakan

tangan,indra ,serta materi belajar lainnya ), termasuk aktif berinteraksi satu sama

lainnya dalam kelompok dan pasangan. Dengan belajar aktif membuat murid aktif



sejak awal melalui aktifitas – aktifitas  yang membangun kerja kelompok  dalam

waktu yang singkat mereka berpikir , berbicara dengan teman dalam

kelompoknyadan mengungkapkan pendapatnya tetang materi pelajaran serta

memungkinkan untuk bertanya kepada teman dan kepada guru manakala

menemukan hal yang belum pernah mereka temui sebelumnya.

2. Poster Comment

Suatu metode untuk menstimulasi dan meningkatkan kreatifitas dan

penghayatan murid terhadap suatu permasalahan, murid untuk mengungkapkan

pendapatnya secara lisan tentang suatu gambar 1234r atau poster .


