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BAB  I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada saat ini pengatahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang

amat pesat. Manusia dengan segala persoalan dan kegiatannya secara dinamis

perlu memilki prilaku yang baik. Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah

Dasar pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi

manusia agar dapat mempunyai pengetahuan dan menjalankan tugasnya sebagai

hamba Allah,guna mencapai tujuan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan di

akhirat.

Eksistensi pelajaran pendidikan agam islam adalah sangat penting dalam

upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang di

amanatkan dalam UUD 1945 yang tertuang dalam Undang-Undang  No. 20 tahun

2003 tentang sistem pendidikan Nasional yaitu :

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 diprlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.1

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran aktif guru sebagai

fasillitator mediator atau sebagai organisator dalam upaya pencapaian tujuan

pendidikan sanngat mempengaruhi pembinaan dan pengembangan potensi yang

dimiliki siswa. Oleh karena itu seorang guru dituntut tuntuk memiliki profesional

dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai pendidik maupun pengajar.

1 Anonim,Undang-Undang Repuglik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan  Nasional,(Jakarta,Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas), 2003,h. 5.
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Pendekatan metodologi guru masih terpaku kepada orientasi

tradisionalistis dan monoton. Metode yang tidak variatif membuat peserta didik

menjadi jenuh belajar dan tidak senang  mengikuti pembelajaran. Perbaikan mutu

pendidikan dan pengajaran senantiasa  harus tetap diupayakan. Melalui

peningkatan kualitas pembelajaran, siswa akan semakin termotivasi dalam belajar,

daya kreativitasnya akan semakin meningkat, semakin bertambah jenis

pengetahuannya dan semakin mantap pemahaman terhadap materi yang dikuasai.

Ada empat macam kegiatan pokok dalam Proses Belajar Mengajar

menghafal surah-surah pendek yakni: membaca, mengartikan, menulis dan

menghafal ayat-ayat yang menjadi pokok bahasan. Keempatnya sinergis dan

integrative. Kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran pada mata

pelajaran menhafal surah-surah pendek bagi siswa kelas  V Sekolah Dasar Negeri

Puurema Subur Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan relative rendah.

Rendahnya penguasaan ini terdata dari nilai ulangan harian 1 (pertama) dimana

hanya  50% siswa yang memperoleh nilai diatas 65 sesuai dengan KKM yang

ditetapkan sekolah dengan nilai rata-rata 56 (kategori belum tuntas). Faktor-faktor

penyabnya antara lain : (a) Latar belakang  pendidikan siswa di luar jam sekolah.

Pengamatan sepintas mengindikasikan bahwa kemampuan siswa  untuk

menghafal surah-surah pendek  dengan model pembelajaran yang monoton

masih  kesulitan dan pada akhirrnya hasil nilai  rendah. (b) Metode pembelajaran,

khususnya dalam hal pengartian mufradat. Metode konfensional dalam pengartian

mufradat dilakukan dengan menerjemahkan atau mengartikan secara keseluruhan

ayat tertentu yang menjadi pokok pembahasan, kemudian siswa berusaha
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mengartikan mufradat yang terdapat dalam ayat yang menjadi pokok pembahasan

tersebut. Model pengartian konfensional lainnya yaitu penerjemahan mufradat

berdasarkan kelompok kalimat, kemudian dihapalkan, sehingga membuat siswa

merasa sulit dan merasa berat untuk dapat mengartikan mufradat yang terdapat

dalam mata pelajaran pendidikan agama islam.

Dari latar belakang masalah ini perlu dilakukan penelitian untuk

meningkatkan penguasaan dengan menggunakan model pembelajarn yang

cooperatif yang kondusif dan menyenangkan sehingga memudahkan siswa dalam

mengartikan dan menghafal.

Berdasarakan pemikiran tersebut sehingga peneliti berinisiatif melakukan

penelitian tindakan kelas di tempat peneliti mengajar. Melalui proses  penelitian

tindakan kelas memberikan kesempatan kepada peneliti sekaligus sebagai guru

mata pelajaran pendiikan agama islam di Sekolah Dasar Negri Puurema Subur

Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan sehingga akan memberikan

kemudahan kepada peneliti untuk melakukan proses penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Memperhatikan situasi di atas, kondisi saat ini adalah :

1. Rendahnya motifasi  siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Puurema Subur

dalam menghafal surah-surah pendek.

2. Rendahnya hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Puurema

Subur terhadap materi menghafal surah-surah pendek pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam.
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3. Belum diterapkannya model pembelajaran tipe Make a Match sebagai solusi

yang tepat.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang dapat

dirumuskan   adalah  sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil belajar  siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Puurema

Subur dalam menghafal surah-surah pendek pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam ?

2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat

meningkatkan hasil belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Puurema

Subur terhadap materi menghafal surah-surah pendek pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam?

D. Hipotesis Tindakan

Hipotesis dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa terhadap materi

menghafal surah-surah pendek  pada mata pelajaran pendidikan agama islam

siswa kelas V  Sekolah Dasar Negeri Puurema subur desa Puurema subur

Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dapat ditingkatkan melalui

model pembelajaran Make a Match.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah  :
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1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri

Puurema Subur terhadap materi menghafal surah-surah pendek pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Untuk mengetahui Model pembelajaran tipe Make a Match pada materi

menghafal surah-surah pendek di kelas V Sekolah Dasar Negeri Puurema

Subur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

a. Manfaat praktis

a) Bagi guru : dengan adanya penelitian ini diharapkan guru dapat

memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran  Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Dasar.

b) Bagi siswa : dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam.

c) Bagi sekolah : dapat memberikan salah satu alternatif model

pembelajaran yang dapat digunakan  sekolah dalam rangka perbaikan

dan peningkatan serta pengembangan pembelajaran.

b.  Manfaat Teoretis

Secara teoretis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah ilmu

pengetahuan, karena temuan penelitian ini adalah temuan yang bersumber dari

fakta empiris yang didukung oleh teori dan kebenarannya dapat diuji secara

ilmiah.
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G. Definisi Operasional

Hasil belajar siswa adalah nilai yang didapat siswa yang diukur melalui

tes tertulis dan aktifitas siswa dalam pembelajaran yang diukur melalui proses

pembelajaran. Make a Match artinya mencari pasangan merupakan salah satu

jenis strategi pembelajaran kooperatif.

Model pembelajaran Make a Match adalah salah satu model pembelajaran

yang bertujuan untuk melibatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar

dengan mencari pasangan berdasarkan kartu yang berisi potongan-potongan ayat

dan artinya yang disiapkan oleh guru.

Selanjutnya dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud

dengan strategi pembelajaran koopertif "Make a match" adalah suatu

pembelajaran yang menuntut adanya kerja sama dalam mencari pasangan suatu

materi yang sudah disiapkan oleh guru sehingga mendapatkan hasil belajar yang

maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Atau dapat

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif "make a match" adalah

keseluruhan komponen pembelajaran yang menuntut kerja sama antar peserta

didik dengan cara mencari pasangan dari materi yang disajikan untuk mencapai

tujuan.


