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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Pada hakikatnya pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan situasi bagi

siswa agar dapat belajar atas dorongan sendiri untuk mengembangkan bakat,

pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal ke arah yang positif serta

merupakan proses untuk membantu siswa dalam mengembangkan dirinya,

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Hal tersebut sejalan

dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dannegara”.1

Sesuai dengan penjelasan di atas, bahwasanya dengan pendidikan siswa

dapat mengembangkan potensi dirinya.Potensi ini yang dibutuhkan oleh

masyarakat, bangsa dan negara, sehingga pendidikan dapat membawa kemajuan

secara menyeluruh.

Berkaitan dengan Islam juga mengajarkan betapa pentingnya pendidikan.

Pendidikan dalam Islam merupakan  suatu keharusan atau kewajiban bagi

umatnya. Perintah untuk menuntut ilmu bagi umat Islam merupakan amanat

1Kemenag, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional” (On-line), tersedia di:
Http://Kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf (18 Februari 2018).
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Allah melalui Al-Qur’an yang disampaikan oleh Rasululllah. Dalam Al-Qur’an

dijelaskan bahwasanya tidak akan sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan

orang-orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-

Zumar ayat 9 yang berbunyi :










Artinya :

(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang
beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah:
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang
tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat
menerima pelajaran. (Q.S Az Zumar : 9)

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang memilki pengetahuan adalah orang

yang memilki ilmu. Orang-orang yang memilki ilmu tidak akan sama dengan

orang yang tidak memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut dia akan mengetahui apa

yang tidak diketahui orang lain dan hanya orang-orang yang mempunyai pikiran

yang dapat menerima nasihat.

Disamping  itu,  sesuai dengan penjelasan diatas perlu  adanya  inovasi

pendidikan   yang  diantaranya berbagai  pembaharuan  dalam  metode  atau

model pembelajaran yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan

kualitas pendidikan. Misalnya,Pembelajaran proses dua arah dimana mengajar

dilakukan oleh guru sebagai fasilitator sedangkan belajar dilakukan oleh siswa
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sebagai pusat pembelajaran . Proses pembelajaran yang baik mendorong siswa

mencari dan merekonstruksi pengetahuan baru dari berbagai sumber, bukan

hanya terpaku pada guru seperti paradigma lama. Guru bukanlah satu-satunya

sumber belajar, namun sekedar pembimbing, fasilitator, dan pengarah siswa

untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan fakta lapangan yang sering terjadi di SMA Negeri 6 kendari

dapat diindikasikan permasalahan belajar siswa yang masih mengalami kesulitan

dalam memahami materi pembelajaran, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan

pembelajaran yang kurang efektif dan monoton, sehingga siswa sendiri tidak

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Adapun hasil

observasi awal dan wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran  PAI, Ibu

Katinem,S.Pd.I di SMA Negeri 6 kendari, menyatakan bahwa “dari 4 (Empat)

kelas XI IPS yaitu  kelas XI IPS 1, kelas XI IPS 2, kelas XI IPS 3 dan  kelas XI

IPS 4,  kelas yang paling dominan rendah semangat belajarnya adalah di kelas

XI IPS 2 dan  setelah di berikan  angket motivasi belajar kepada siswa kelas XI

IPS 2 diperoleh informasi bahwa siswa kurang termotivasi dalam mengikuti

pembelajaran Pendidikan Agama Islam”.2

Adapun setelah peneliti memberikan angket tentang motivasi belajar

kepada siswa bahwa diperoleh hasil analis data angket motivasi belajar

Persentasenya mencapai 61,11% ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan

motivasi belajar siswa masih dalam kriteria sedang.3Sedangkan rendahnya hasil

2Katinem, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas XI, wawancara  oleh
penulis diSMAN 6 Kendari, 5 Februari  2018.

3Data Angket  Motivasi Awal  Siswa Kelas XI IPS 2 di SMAN Kendari, 5
Februari 2018.
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belajar siswa dapat  dilihat dari nilai hasil belajar pra siklus yang menunjukkan

bahwa siswa yang belum tuntas sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar

40,74% dari 27 siswa dan hanya 16 orang siswa dengan persentase 59,26% yang

tuntas.4

Melihat rendahnya motivasi danhasil belajar siswa, maka dalam penelitian

ini peneliti ingin menggunakan salah satu cara yang dapat mempermudah siswa

dalam memahami isi materi ajar yang disampaikan oleh guru pada pembelajaran

PAI  yakni dengan memilihmodel pembelajaran dan menggunakan media video

yang mampu menarik perhatikan siswa dan menyajikan materi menjadi lebih jelas

dan juga praktis serta mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Permasalahan lainpeneliti juga menemukan dalam penggunaan metode

pembelajaran yang diterapkan guru kurang menarik karena pada saat itu guru

masih sebatas memberikan penugasan biasa dan diskusi namun dalam kegiatan

diskusi siswa kurang memberi respons saat guru bertanya terutamasiswa laki-laki

serta pada saat berdiskusi siswa cenderung pasif dan melimpahkan tugas

kelompok kepada siswa yang dianggap mampu, Kemudian jam masuk mata

pelajaran pendidikan agama Islam di kelas XI IPS 2 berada di jam terakhir yaitu

jam 1.00  Hal tersebut membuat proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam

kurang disemangati atau siswa merasa jenuh sehingga motivasi belajar siswa

kurang optimal karena guru tidak memanfaatkan media pembelajaran seperti

media video namun hanya mengandalkan media papan tulis.maka seiring dengan

kondisi ini menunjukkan bahwamotivasi belajar siswa kurang terhadap

4Data Pra Siklus Hasil Belajar  Siswa Kelas XI IPS 2 di SMAN Kendari, 29
Maret 2018.
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga dapat mempengaruhi hasil

belajarnya.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Kendari

masih jauh dari kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan hasil belajar

siswa yang masih rendah.

Oleh karena itu tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan

motivasi dan hasil belajar siswa yang ada di atasperlu adanya penerapan  model

pembelajaran yang mampu membuat atau melibatkan siswa aktif, kreatif,

menarik, inovasi dan menyenangkan dalam proses pembelajaran salah satunya

adalah dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

atau pembelajaran berbasis masalah dimana model pembelajaran ini dapat

dijadikan sebagai alternatif langkah untuk mengaktifkan dan dipandang bisa

memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Menurut Moffit dalam buku Rusman

mengemukakan bahwa model Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi

siswa untuk belajar tentang berfikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah

serta untukmemperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi

pelajaran,5 sehingga dengan adanya model Problem Based Learning (PBL)

diharapkan dapat lebih mempermudah pemahaman materi pelajaran yang

diberikan dan nantinya dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang

selanjutnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

5Rusman, Model- Model Pembelajaran & Pengembangan Profesionalisme
Guru, edisi revisi ( Jakarta :Rajawali Pers, 2014), h 241.
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Selain penerapan model pembelajaran, penggunaan media pembelajaran

juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada

siswa dimana Musfiqon menyatakan media pembelajaran adalah  meliputi segala

alat, bahan, peraga, serta   sarana   dan  prasarana di  sekolah   yang   digunakan

dalam   proses pembelajaran.6Dengan adanya media pembelajaran dapat

membantu guru sebagai alat bantu untuk menyampaikan informasi serta

membantu siswa agar tidak pasif dalam mengikuti proses pembelajaran, seperti

pepatah yang dikatakan filosofi China dalam buku Zainal Akib media

pembelajaran memiliki hakikat yakni apabila saya mendengar saya dapat lupa,

apabila saya melihat saya akan ingat, apabila saya melakukan saya lebih paham7.

Selain pepatah yang dikatakan oleh filosofi China, media pembelajaran juga

memiliki manfaat diantaranya  pembelajaran lebih jelas, menarik, lebih interaktif,

meningkatkan kualitas hasil belajar, menumbuhkan sikap positif belajar terhadap

proses dan materi belajar serta meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif

dan produktif.8 salah satunya media pembelajaran yang akan digunakan yaitu

media video.

Model Problem Based Learning (PBL) dengan menggunakan media video

juga memiliki keunikan diantaranya memberikan pengalaman kepada siswa

dimana siswa dapat mudah mendapatkan pengalaman belajar berdasarkan

peristiwa atau kejadian yang nyata diluar lingkungan sekitar tanpa harus

6HM Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta :
PT.  Prestasi Pustaka Publisher,2012), h 28.

7Zainal Akib, Model-Model dan Strategi Pembelajaran Kontekstual
(Inovatif), (Bandung : Yrama Widya,2013 ), h 48

8Ibid, h 51
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menjelaskan namun guru tinggal menayangkan video permasalahan sesuai topik

materi pembelajaran dan memberikan nilai plus terhadap motivasi siswa dan

suasana pembelajaran yang hidup apalagi pelaksanaan diskusi diiringi

permasalahan yang diputar melalui tampilan video serta menjadikan proses

pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga dapat membangkitkan

keinginantahuan siswa dan merangsang siswa untuk bereaksi terhadap penjelasan

guru. Disinilah keunikan model Problem Based Learning (PBL) dengan

menggunakan media video, siswa dapat mudah menyelesaikan permasalahan

lewat diskusi melalui bantuan tampilan video tanpa guru menjelaskan kembali

peristiwa atau masalah yang ada.

Dengan melaksanakan model Problem based learning (PBL)kemudian

dibantu dengan menggunakan media pembelajaran yakni media video akan

menjadikan siswa lebih aktif, semangat dan tujuan pembelajaran Pendidikan

Agama Islam dapat tercapai dengan maksimal serta kerja sama dan keberanian

yang dimiliki setiap siswa dapat memperkuat motivasi belajar. Semakin kuat

motivasi yang dimiliki siswa, maka semakin besar keinginan siswa untuk

mengembangkan kemampuan menganalisisnya sehingga hasil belajar siswa juga

akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas dengan permasalahan yang ada, maka peneliti

mengadakan penelitian dengan judul “Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar

Pendididikan Agama Islam Melalui Penerapan Model Problem Based Learning

(PBL) dengan Menggunakan Media Video di SMAN 6 Kendari”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah

dalam penelitiaan ini adalah :

1. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran, terutama penggunaan media

video pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Suasana pembelajaran terasah jenuh.

3. Model Problem based learning  (PBL) dengan menggunakan media video

masih belum digunakan dalam  meningkatkan motivasi dan hasil belajar

siswa di kelas XI IPS 2.

4. Waktu pembelajaran Pendidikan Agama Islam tepat berada jam 1.00

5. Motivasi belajar berada pada kriteria sedang yaitu 61,11 %

6. Hasil belajar siswa di kelas XI IPS 2 belum optimal masih dibawah nilai

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 78.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang teridentifikasi,  maka

permasalahan dibatasi pada :

1. Motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri  6 Kendari

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam belum optimal.

2. Pelaksanaan model Problem based learning (PBL) dengan menggunakan

media video dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam belum

digunakan dalam  meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas XI

IPS 2 SMA Negeri  6 Kendari.
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D. RumusanMasalah

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah

dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai  berikut:

1. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPS 2 pada mata

pelajaran PAI melalui penerapan model Problem Based Learning (PBL)

dengan menggunakan media video di SMA Negeri 6 Kendari ?

2. Bagaimanakah peningkatan motivasi belajar siswa kelas XI IPS 2 pada

mata pelajaran PAI melalui penerapan model Problem Based Learning

(PBL) dengan menggunakan media video di SMA Negeri 6 Kendari ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atasmaka tujuan penelitian yang ingin

dicapai dalam kegiatan penelitian iniadalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI IPS 2 dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Kendari melalui

penerapan Problem based learning (PBL) dengan menggunakan media

video.

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS 2  dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Kendari melalui

penerapan Problem based learning (PBL) dengan menggunakan media

video.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan :



10

a. Menambah khazanah pengetahuan kita dalam meningkatkan motivasi dan

hasil belajar Pendidikan Agama Islam  dalam penerapan model Problem

Based Learning (PBL) dengan menggunakan media video pada siswa

khususnya pada siswa SMA Negeri 6 Kendari.

b. Sebagai bahan evaluasi kita dalam melihat pencapaian peningkatan motivasi

dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam melalui penerapan model

Problem Based Learning (PBL) dengan menggunakan media video pada

siswa SMA Negeri 6 Kendari.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tindakan kelas ini adalah :

a. Bagi Siswa ; dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam pada khususnya dan semua mata pelajaran pada

umumnya dan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran.

b. Bagi Guru ; memberikan suatu pengalaman yang berharga bagi guru dalam

kegiatan belajar mengajar dengan penerapan model Problem based learnig

(PBL) dengan menggunakan media video, sehingga dapat meningkatkan

motivasi dan hasil belajar siswa.

c. Bagi Sekolah ; melalui penelitian ini dapat memberikan masukan pada

pihak sekolah untuk menggunakan model yang bervariasi dalam melakukan

pembelajaran yaitu, model pembelajaran Problem based learning (PBL)

dengan menggunakan media video., bukan hanya pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam, tetapi pada mata pelajaran lainnya.
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G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini diberikan untuk menghindari kemungkinan

terjadinya kesalahan dalam mengartikan judul penelitian. Berikut definisi

operasional sesuai dengan variabel yang ada dan perlu di jelaskan dalam

penelitian ini yakni :

1. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam usaha sadar atau kegiatan yang disengaja

dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju

terbentuknya pribadi yang utama berdasarkan nilai-nilai terhadap Allah SWT,

sesama manusia, dirinya sendiri dan alam sekitarnya.

2. Model Problem Based Learning (PBL)

Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalahmodel Problem based

learning(PBL) yang dilaksanakan oleh siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6

Kendari dengan mengacu pada kompetensi yang akan dicapai. Penerapan model

pembelajaran ini  diawali dengan penyajian masalah, mengorganisasikan siswa

untuk belajar, membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah kemudian

dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi

dan dikaitkan untuk membuat hipotesis. Selanjutnya menyajikan hasil karya

melalui presentasi setiap kelompok dan yang terakhir mengevaluasi dengan tes

tulis.

3. Media Video

Media video pembelajaran yang dimaksud adalah media yang melibatkan

unsur gerak, unsur dengar, dan unsur penglihatan sehingga dapat diputar melalui
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layar monitor dan digunakan oleh guru PAI dalam hal ini peneliti mengacu pada

materi pembelajaran  yang di tampilkan  dengan menggunakan alat bantu Laptop

dan LCD. Media video ini menyajikan audio-visual yang berisi pesan-pesan

pembelajaran baik  yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi

pengetahuan untuk membantu  pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran.

4. Motivasi Belajar

Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat dari

pelaksanaan dalam menerapkan model Problem Based Learning (PBL) yang

dibantu dengan menggunakan media video oleh siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri

6 Kendari. Motivasi belajar ini adalahdorongan intrinsik dan ekstrinsik yang ada

pada peserta didik untuk mengadakan suatu perubahan dalam perilaku

belajar.Adapun indikator  motivasi belajar yaitu, minat dan perhatian peserta didik

terhadap pelajaran, semangat peserta didik untuk melakukan tugas-tugas

belajarnya, tanggung jawab peserta didik dalam mengerjakan tugas belajarnya,

dan reaksi yang ditunjukkan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan

pendidik serta rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

5. Hasil Belajar

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar

PAI yang diperoleh siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Kendari setelah diajar

melalui penerapan model Problem Based Learning (PBL) dengan menggunakan

media video dan setelah diberikan tes hasil belajar dalam bentuk tes essay.
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H. Hipotesis Tindakan

Menurut Sugiyono hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada teori yang

diperoleh melalui pengumpulan data.9

Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah jika diterapkan model

Problem based learning (PBL) dengan menggunakan media video dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maka motivasi dan hasil belajar siswa

kelas XI IPS 2 SMA Negeri 6 Kendari akan meningkat.

9Sugiyono ,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif,Kualitatif ,dan R&D,Cet.21, (Jakarta :Alfabeta CV, 2015), h 69.


