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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan agama Islam merupakan kebutuhan manusia, karena sebagai

makhluk pedagogis ,manusia dilahirkan dengan membawa potensi dapat dididik dan

mendidik sehingga mampu menjadi khalifah di bumi, serta pendukung dan pemegang

kebudayaan. Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk membentuk perilaku dan

kepribadian individu sesuai dengan prinsip-prinsip dan konsep Islam dalam

mewujudkan nilai-nilai moral dan agama sebagai landasan pencapaian tujuan

pendidikan nasioanal .

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi Sumber

Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Ada dua  konsep kependidikan

yang berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (learning) dan pembelajaran (intruction).

Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar

pada pihak pendidik.

Peningkatan kualitas pendidikan tergantung banyak hal, terutama mutu
gurunya. Guru adalah jabatan dan pekerja  profesional yang harus berperan sebagai
sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator dan
evaluator. Jika peran ini dijalankan dengan baik dan benar maka usaha memberikan
pelayanan pembelajaran akan optimal. 1

1 Tilaar, H. AR, Beberapa Agenda Refomasi Pendidikan Nasional Dalam Persepektif Abad 21, Magelang :
Tera Indonesia,  1999, h.10

Upaya peningkatan hasil belajar siswa di sekolah merupakan tugas dan
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tanggung jawab seorang guru atau pendidik yang profesional, sebab guru secara

langsung terlibat dalam proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas

merupakan suatu proses yang rumit karena tidak sekedar menyerap informasi dari

guru.

Guru dalam menyampaikan materi perlu memilih metode pembelajaran yang

sesuai dengan keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa tertarik untuk

mengikuti pelajaran yang diajarkan. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah,

proses pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada proses

pembelajaran yang baik. Dalam upaya mencapai suatu tujuan pembelajaran yang

efektif dan efisien

Bila seorang guru dengan keterampilannya dapat memilih dan menggunakan
metode mengajar  yang   tepat  untuk menyajikan suatu materi pelajaran maka hal itu
dapat menunjang   keberhasilan belajar siswa. Sebaliknya, jika tidak terampil, maka
hal ini dapat merupakan penghambat bagi pencapaian tujuan pembelajaran.2

Metode-metode pembelajaran yang tepat, akan memberikan kemudahan bagi

siswa untuk mempelajari materi pelajaran, sehingga menghasilkan kegiatan

pembelajaran yang lebih  baik. 3

2 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta,
Jakarta. 2003. h. 96

3Sutikno Sobry. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Prospect.2009.
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Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah

lemahnya proses pembelajaran. Kegagalan pendidik dalam menyampaikan materi ajar

selalu bukan karena ia kurang menguasai bahan, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana

cara menyampaikan materi pelajaran tersebut dengan baik dan tepat sehingga peserta

didik dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan dan juga mengasyikkan.

Salah satunya adalah penggunaan metode pembelajaran guru mata pelajaran

pendidikan agama Islam  di SMA Negeri 1 Unaaha masih kurang bervariasi, guru

pendidikan agama Islam hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Akibatnya semangat belajar siswa kurang dan cenderung pasif, potensi siswa kurang

dimanfaatkan, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih kurang, tingkat

pemahaman pada materi pendidikan agama Islam juga masih rendah sehingga hasil

belajar siswa yang dicapai masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata  nilai

rapor pada semester 1 (satu) pada tahun pelajaran 2012/2013 yaitu 63,55 berarti siswa

yang mampu memahami materi pelajaran yang diajarkan hanya sekitar  63,55% dan

hasil belajar siswa pada ulangan harian sebelumnya pada materi Akhlak juga masih

tergolong rendah yaitu rata-rata  di kelas X.D memiliki nilai rata-rata paling rendah

dari 8 kelas yang ada di SMA Negeri 1 Unaaha yaitu 59,60 sehingga masih  banyak

siswa yang mengikuti remedial karena Kriteria Ketuntasan Belajar (KKM) pendidikan

agama Islam siswa kelas X di SMA Negeri 1 Unaaha adalah 65. 4

4 Hasil wawancara Djaenuddin S.Pd I, Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Unaaha TP. 2012/2013
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Agar siswa dapat belajar dengan suasana menyenangkan dan juga

mengasyikkan, maka pendidik perlu memiliki pengetahuan tentang pendekatan dan

metode-metode pembelajaran dengan memahami teori-teori belajar dan metode-

metode mengajar yang baik dan tepat. Oleh karena itu perlu diterapkan sebuah metode

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, kreatif,

demokratis, kolaboratif dan konstruktif. Salah satu model pembelajaran kooperatif

yaitu Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dianggap lebih tepat

dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Metode pembelajaran cooperative integrated reading and composition
memiliki kelebihan sebagai berikut: (1) CIRC amat tepat untuk meningkatkan
keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah (2) Dominasi guru
dalam pembelajaran berkurang (3) Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena
bekerja dalam kelompok (4) Para siswa dapat memahami makna soal dan saling
mengecek pekerjaannya (5) Membantu siswa yang lemah dan (6) Meningkatkan hasil
belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang berbentuk     pemecahan masalah.5

Berdasarkan latar belakang masalah  yang telah dikemukakan mendorong

peneliti untuk meneliti  penerapan metode pembelajaran CIRC pada mata pelajaran

pendidikan Agama Islam melalui suatu penelitian tindakan kelas dengan judul:

“Meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa melalui metode CIRC

kelas X.D SMA Negeri 1 Unaaha.”
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka beberapa permasalahan

yang menyebabkan rendahnya hasil belajar Pendidikan Agama Islam dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

1.Tingkat pemahaman siswa yang rendah terhadap mata pelajaran pendidikan agama

Islam;

2. Keterlibatan siswa selama proses pembelajaran kurang siswa;

3. Potensi siswa belum dimanfaatkan secara optimal;

4. Semangat belajarnya kurang dan pasif

5. Siswa kurang persiapan dalam mengikuti pembelajaran

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran metode CIRC dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam

di kelas X.D SMA Negeri 1 Unaaha?

2. Bagaimana penerapan metode CIRC dapat meningkatkan aktivitas siswa di kelas

X.D SMA Negeri 1 Unaaha?

3. Bagaimana penerapan metode CIRC dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan

agama Islam siswa di kelas X.D ?
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D. Hipotesis

Jika pembelajaran pendidikan Agama Islam dilaksanakan dengan

menggunakan metode CIRC, maka siswa kelas X.D akan termotivasi dalam belajar,

sehingga hasil belajar pendidikan Agama Islam  dapat meningkat.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraiakan diatas, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran metode CIRC siswa kelas X.D SMA Negeri 1

Unaaha.

2. Untuk mengetahui aktivitas siswa kelas X.D SMA Negeri 1 Unaaha melalui

penerapan metode CIRC.

3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas X.D SMA Negeri 1 Unaaha melalui

penerapan metode CIRC.

F. Defenisi Operasional

a. Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC (Cooperative Integrated

Reading and Composition) adalah: metode pembelajaran yang

menempatkan siswa dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 4 atau 5

orang siswa, sehingga  diharapkan para siswa dapat meningkatkan cara

berfikir kritis, kreatif dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi.
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b. Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam : kemampuan belajar pendidikan

agama Islam  pada ranah kognitif yang dimiliki siswa setelah mengalami

pengalaman belajar dalam jangka waktu tertentu melalui metode CIRC

pada kompetensi dasar zakat, haji dan wakaf melalui tes hasil belajar.

G. Manfaat Penelitian.

Pelaksanaan penelitian tindakan  kelas ini diharapkan dapat memberikan

manfaat yaitu:

1. Bagi siswa, siswa dapat meningkatkan kemampuan kerjasama, kemampuan

berkomonikasi dan meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Bagi guru, dengan menggunakan metode CIRC pada mata pelajaran

pendidikan Agama Islam dapat mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan

untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa serta proses

pembelajaran di kelas.

3. Bagi sekolah, dapat membantu sekolah untuk berkembang dan memiliki

referensi tentang  cara meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan Agama

Islam di sekolah.


