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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tujuan pembelajaran secara umum adalah untuk mengaktualisasikan seluruh potensi peserta didik, baik terkait dengan mata pelajaran maupun aspek fisik, psikologis, dan sosial. Sehingga interaksi guru dengan peserta didik sejatinya didesain dalam rangka penggalian dan pengembangan potensi-potensi tersebut. Salah satu yang sangat penting dipertimbangkan oleh  guru adalah pemilihan model pembelajaran yang relevan dan dapat dioperasionalkan secara baik dan konsisten.
Masih banyak kita temukan praktek  pembelajaran di sekolah yang menggunakan model pembelajaran yang kurang tepat pada mata  pelajaran tertentu. Pun juga penggunaan teknik-teknik konvensional seperti ceramah, tanya jawab dan sejenisnya. Tentu saja teknik-teknik itu boleh dipergunakan sepanjang pelaksanaannya dapat mengaktualisasikan potensi-potensi peserta didik sebagaimana dijelaskan di atas.
1
Penggunaan teknik-teknik pembelajaran tentu harus mempertimbangkan kondisi peserta didik, salah satunya adalah pada jenjang pendidikan mana seorang guru mengajar. Pada penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pembahasan pada jenjang pendidikan dasar atau SD (sekolah dasar), dimana salah satu sekolah yang menjadi objek pengamatan serius penulis adalah SDN 1 Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto. Fenomena pada sekolah tersebut adalah kondisi pembelajaran di kelas yang bersifat monoton karena penggunaan teknik pembelajaran yang bersifat konvensional dan menurut penulis kurang tepat.
Pada dasarnya murid sekolah dasar harus diberikan pondasi pengetahuan dan keterampilan yang menunjang kegiatan belajarnya. Guru perlu merangsang siswa untuk berani mengemukakan pendapat, bertanya pada hal-hal yang belum diketahuinya. Sehingga seorang guru tidak hanya asyik dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan bahwa seorang anak mesti mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai penuntut ilmu.
Penggunaan model pembelajaran learning to be question merupakan salah satu cara guru mengukur daya serap murid setelah menerima materi pembelajaran. Di sisi lain, adalah melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pertanyaan terhadap materi yang belum dipahami. Guru bertanya kepada murid setiap menyelesaikan sub bahasan untuk mendapatkan tanggapan balik. Demikian pula murid mendapatkan kesempatan untuk bertanya apa saja terkait materi pembelajaran.
Kemampuan bertanya bagi guru maupun (terutama) pada murid sangat penting. Banyak guru yang melupakan hal ini karena merasa seluruh penyampaiannya telah dipahami dengan baik oleh siswa, padahal ukuran-ukuran objektifnya tidak jelas. Peserta didik yang tidak diberikan kesempatan bertanya pun kemungkinan besar hanya memahami sebagian kecil dari materi pembelajaran, sehingga nantinya berdampak pada hasil belajarnya. Kondisi demikian terlihat pada proses pembelajaran di SDN 1 Lalonggsumeeto terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada umumnya proses pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah ceramah, menulis/menyalin, dan seterusnya. Padahal banyak hal pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mesti dibawakan dengan tidak menggunakan teknik-teknik konvensional tersebut.
Pembelajaran pendidikan Agama Islam perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif, teknik yang bervariasi. Ceramah memang tetap dibutuhkan dalam setiap pembelajaran, tetapi mempertimbangkan teknik lain yang lebih cocok juga sangat penting. Bahwa ajaran Islam dalam mata pelajaran PAI tidak hanya didengarkan tetapi juga harus dipahami dan diterima secara kritis sehingga tidak menjadi dogma. Hasil belajar siswa tentu dapat lebih ditingkatkan dengan menggunakan metode bervariasi seperti penggunaan model learning to be question.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan pola kaji tindak dengan fokus “Meningkatkan hasil belajar PAI melalui model pembelajaran learning to be question : Penelitian tindakan kelas pada murid kelas VI SDN 1 Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara”.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diinventarisir yakni: 1) kondisi pembelajaran yang bersifat monoton; 2) pemilihan teknik pembelajaran yang kurang tepat; 3) rendahnya hasil belajar murid pada mata pelajaran PAI; 4) rendahnya partisipasi murid dalam proses pembelajaran; 5) iklim belajar yang kurang kondusif; 6) bagaimana meningkatkan hasil belajar PAI murid.

Fokus dan Pertanyaan Penelitian
Dari beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi, peneliti menentukan fokus penelitian ini, yakni:
“Bagaimana meningkatkan hasil belajar PAI melalui model pembelajaran learning to be question pada murid kelas VI SDN 1 Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara.
Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan dalam dua bentuk pertanyaan penelitian, yakni:
	Bagaimana meningkatkan hasil belajar PAI melalui model pembelajaran learning to be question?

Apakah model pembelajaran learning to be question dapat meningkatkan hasil belajar PAI murid kelas VI SDN 1 Lalonggasumeeto?

Definisi Operasional
Dalam rangka memudahkan memahami masalah dalam penelitian ini, maka peneliti memberi pembatasan secara operasional sebagai berikut:
Learning to be question adalah yaitu suatu bentuk pembelajaran yang menekankan pada keterampilan bertanya guru dan juga siswa yang meliputi: Pengungkapan petanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntutan.
Hasil belajar adalah adalah nilai yang diperoleh siswa setelah melalui proses pembelajaran pada periode tertentu, yang secara praktis dapat dilihat pada hasil raport. Dalam penelitian ini, hasil belajar akan diperoleh melalui test, untuk mengetahui hasil belajar mutakhir siswa.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan “meningkatkan hasil belajar PAI murid melalui model pembelajaran learning to be question pola kaji tindak pada murid kelas VI SDN 1 Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:
	Bagi murid/siswa diharapkan menjadi bacaan yang efektif dalam kaitannya dengan proses pengembangan keterampilan bertanya, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam proses belajar di dalam maupun di luar sekolah.
	Bagi guru diharapkan menjadi referensi tambahan dan motivasi dalam meningkatkan kemampuan mengajar, terutama keterampilan bertanya sehingga dapat menghadirkan kelas yang efektif.
	Bagi sekolah tempat penelitian ini dilangsungkan, diharapkan menjadi sumbang pemikiran dalam rangka pengambilan kebijakan lembaga terutama terkait dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan perbaikan hasil belajar murid.


