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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan karakter bangsa dijadikan arus utama pembangunan

Nasional. Hal ini mengandung arti bahwa setiap upaya membangun harus selalu

diarahkan untuk memberi dampak positif terhadap pengembangan karakter.1

Oleh karena itu, Pendidikan karakter bangsa memiliki andil yang besar untuk

membangun peradaban bangsa agar menjadi bangsa yang semakin terdepan

dengan sumber daya manusia yang berilmu, berwawasan dan berkarakter. Salah

satu nilai dalam pengembangan pendidikan berkarakter adalah rasa ingin tahu

dan kreatif. Dalam pembelajaran, rasa ingin tahu merupakan salah satu aspek

dari sikap dalam memecahkan sebuah masalah.

Permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan formal bertambah dari

tahun ke tahun. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah

masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa

kurang termotivasi untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya. Akibatnya,

ketika siswa lulus dari sekolah, mereka hanya pintar secara teoritis, akan tetapi

sangat kurang dalam aplikasi atau secara praktis.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam terbentuknya

sumber   daya manusia   yang berkualitas dalam   pembangunan   bangsa,

1Widayanto, Yoo Aspirasi Indonesia, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2012),  h. 43.
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melalui pendidikan diharapkan tercipta manusia yang mampu menempatkan diri

dalam masyarakat yang dapat bergerak secara luas serta tidak terbawah arus

globalisasi, bahkan seharusnya mampu memegang kendali dalam bermasyarakat

untuk menghadapi segala macam bentuk lingkungan yang ada, agar siswa

mampu mengembangkan segala potensi dirinya, menjadi manusia yag beriman

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan

bertanggung jawab.2

Pada kenyataannya, proses pembelajaran yang ada selama ini belum

optimal karena siswa masih belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa

hanya duduk diam dan mendengarkan materi dari guru. Pembelajaran yang

sering dilakukan oleh guru adalah pembelajaran ekspositori (expository

learning) yang merupakan proses pembelajaran berpusat pada guru (teacher

centered). Pada model pembelajaran ini guru sangat aktif dalam proses

pembelajaran tetapi siswa sangat pasif, menerima dan mengikuti penjelasan

guru. Sehingga dapat dikatakan model pembelajaran ekspositori merupakan

proses pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered), guru menjadi

sumber dan pemberi informasi utama.3 Pembelajaran yang seperti ini telah

mengakibatkan perkembangan sikap ilmiah dan juga keterampilan berfikir kritik

siswa kurang optimal.

Selain itu siswa masih kurang teliti dan selalu ceroboh dalam

mengerjakan tugas dan sering mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Ini

2UU No.20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal.3, (2003), hal. 26
3Sanjaya W, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 56.
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menunjukkan bahwa tingkat ketelitian bekerja dan disiplin  siswa masih kurang.

Selanjutnya sewaktu guru memberikan evaluasi, masih banyak siswa yang

mencotek jawaban temannya, hal ini menjukkan bahwa sikap percaya diri siswa

kurang.

Dalam kegiatan pembelajaran, kita senantiasa berhadapan dengan

masalah sehingga siswa dituntut untuk berfikir kritik, kreatif dan mandiri. Itulah

sebabnya mengapa siswa dibiasakan untuk mengembangkan kemampuan

tersebut, sehingga memudahkan siswa dalam memikirkan dan mencari solusi

bagi masalah tersebut sehingga suatu proses penyelesaian akan suatu masalah.

Masalah hasil belajar merupakan suatu problem yang tidak pernah habis

dibicarakan dalam dunia pendidikan, hasil belajar merupakan salah satu

indikator proses pendidikan yang ditetapkan pada siswa. Berbicara tentang hasil

belajar siswa, banyak faktor yang terkait didalamnya antara lain keterampilan

mengajar guru, lingkaran belajar siswa, media pembelajaran yang digunakan

guru, strategi guru untuk memotivasi siswa agar belajar dengan baik, serta model

pembelajaran yang diterapkan guru di kelas. Pembelajaran PAI pada hakikatnya

merupakan pembelajaran yang harus difahami lalu mampu diamalkan dalam

kehidupan siswa sehari-hari.

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar PAI dan meningkatkan mutu

pendidikan sekolah diantaranya adalah dengan menerapkan model pembelajaran

yang bervariasi. Model pembelajaran merupakan titik tolak terhadap proses

pembelajaran yang merujuk kepada  proses yang sifatnya masih umum.
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Faktor keaktifan siswa sangat  menentukan, namun dalam kenyataanya

banyak interaksi dalam pembelajaran hanya satu arah yakni dari guru kesiswa

(taching center). Fungsi dan peran guru menjadi amat dominan, dilain pihak

siswa hanya menyimak dan mendengarkan informasi atau pengetahuan yang

diberikan gurunya. Faktanya dalam proses pembelajaran PAI di SMA Negeri 1

Raha, guru cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas, dimana

dalam pelaksanaannya guru  memegang kendali, memainkan peran aktif.

Sedangkan siswa cenderung masih bersifat pasif dalam menerima informasi.

Bahkan masih banyak siswa tidak mau bertanya dalam proses pembelajaran.4

Oleh karena itu, guru PAI di SMA Negeri 1 Raha sedapat mungkin

harus menciptakan suasana pembelajaran menarik, perlu memilih pendekatan

atau model pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa sehingga

siswa yang diajar merasa tertarik dan tidak jenuh dalam menerima materi yang

diajarkan. Salah satu model pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam

proses pembelajaran PAI adalah Model Pembelajaran kontekstual.

Model pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang

banyak membantu guru mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan mereka

sehari-hari. Seperti dalan salah satu materi pembelajaran tentang pentingnya

toleransi dalam kehidupan sehari-hari.  Guru memperlihatkan beberapa gambar

yang berhubungan dengan toleransi, kemudian memberi tugas kepada siswa

secara berkelompok untuk mendiskripsikan makna gambar tersebut dikaitkan

4 Observasi, pada tanggal  28  Juli 2017
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dengan apa yang mereka lihat atau mereka rasakan baik di lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat dimana mereka berada.5

Adapun langkah-langkah pembelajaran kontekstual yaitu: berfikir,

kelompok belajar, pemodelan, berbagi dan refleksi.6 Model pembelajaran

kontekstual memiliki keunggulan yaitu pembelajaran lebih riil atau nyata artinya

siswa dituntut untuk menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah

dengan kehidupan nyata, sehingga yang dipelajari tidak mudah dilupakan,

namun waktu yang digunakan  kurang efisien karena membutuhkan waktu lama

untuk mengaitkan tema dengan materi.

Pemilihan pendekatan atau model mengajar merupakan cara yang

digunakan guru dalam mengajar siswa agar terjadi interaksi dan proses yang

efektif dalam pembelajaran. Disamping model pembelajaran kontekstual

memiliki keunggulan sebagai dasar peneliti untuk menggunakan model

pembelajaran untuk pembelajaran PAI, juga berdasarkan beberapa

penelitian terdahulu bahwa model pembelajaran kontekstual  dari beberapa

materi pembelajaran lebih efektif  dibandingkan dengan model pembelajaran

yang lain. Karena model pembelajaran kontekstual memiliki beberapa kelebihan

disamping keunggulan yang telah dikemukakan pada pembahasan di atas.

Kelebihan model pembelajaran kontekstual menurut Bandono dalam

Wahyuni yaitu, (1) Pembelajaran lebih bermakna dan riil. Artinya  siswa

dituntut untuk dapat menangkap  hubungan antara pengalaman belajar di sekolah

dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat

5 Observasi, pada tanggal  25  Januari 2018
6Zainal Aqib, Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif)

(Bandung: Irama Widya, 2013), h. 89.
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mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja

bagi siswa materi itu aan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang

dipelajarinya akan   tertanam   erat   dalam   memori  siswa,  sehingga  tidak

akan   mudah dilupakan. (2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu

menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena model pembelajaran

kontekstual menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa dtuntut

untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis

kontruktivesme siswa diharapkan belajar melalui “mengalami” bukan

“manghafal”.7

Sebagai model pembanding peneliti telah menggunakan model

pembelajaran berbasis masalah. Dalam model pembelajaran berbasis masalah

(PBM), fokus pembelajaran ada pada masalah yang dipilih sehingga siswa tidak

saja mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah tetapi juga

metode ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut. Kenyataan yang ada jika

siswa dihadapkan sebuah masalah dalam materi pembelajaran maka tentu untuk

memudahkan siswa memecahkan masalah tersebut dengan cara diskusi

membentuk sebuah kelompok kecil.

Belajar mengajar adalah sesuatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai

edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Interaksi

yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan,

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum

pengajaran dilakukan. Guru dengar sadar merencanakan kegiatan pengajarannya

7 Wahyuni, Teoi Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar Ruzz Medi, 2009), h. 30.



7

secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan

pengajaran.8

Namun pada kenyataannya selama ini tidak mudah bagi guru untuk

menjadikan siswa aktif dalam mengembangkan potensi dirinya agar memiliki

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan

akhlak mulia, serta keterampilan yang dperlukan dirinya, masyarakat , bangsa

dan negara.9

Salah satu penyebabnya adalah kemampuan siswa untuk menyelesaikan

masalah kurang diperhatikan untuk setiap guru. Akibatnya, manakala siswa

menghadapi masalah, walaupun masalah itu dianggap sepele, banyak siswa yang

tidak dapat menyelesaikannya dengan baik.10 Namun untuk pelajaran

Pendidikan Agama Islam khususnya kelas XI SMA Negeri 1 Raha Kabupaten

Muna sudah mencapai hasil yang baik karena berdasarkan observasi awal yang

dilakukan diketahui bahwa hasil belajar siswa khususnya Pendidikan Agama

Islam di SMA Negeri 1 Raha Kabupaten Muna memang sudah memenuhi

standar kriteria ketuntasan minimal (KMM) yaitu 75, hal ini sudah menunjukkan

hasil yang baik, aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Dibuktikan

dengan capaian Pendidikan Agama Islam khususnya pada siswa kelas XI rata-

rata nilai yang diperoleh masih 9011. Namun demikian ada upaya untuk

meningkatkan hasil belajar PAI siswa SMA Negeri 1 Raha Kabupaten Muna

8Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Cet. II; Jakarta:PT
Reneka Cipta, 2002),  h. 1-2.

9Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zein, Strategi Belajar..., h. 13.
10 Sitti Sarni (guru Bahasa Inggeris SMAN 1 Raha), Wawancara,  pada tanggal  29 Januari

2018
11Observasi, Studi Dokumentasi, Tanggal 4 Januari 2018
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agar mencapai nilai yang sangat memuaskan dengan interval 92-98 tentu perlu

melihat faktor pendukung terutama pemilihan model-model pembelajaran yang

tepat dan sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Dengan demikian dalam

penelitian ini, peneliti memilih dua model pembelajaran untuk membandingkan

hasil belajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pembelajaran berbasis masalah (PBM) adalah suatu pendekatan

untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berfikir dan

keterampilkan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang

otentik serta menjadi siswa yang mandiri. Pembelajaran berbasis masalah tidak

dirancang untuk membantu guru memberikan informasi yang sebanyak-

banyaknya kepada siswa, tetapi pembelajaran berbasis masalah dikembangkan

untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan

masalah dan keteramplan intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa

melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajaran

yang mandiri.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar PAI di SMA Negeri 1

Raha disamping menggunakan model pembelajaran kontekstual peneliti juga

memilih salah satu model pembelajaran berbasis masalah yang akan digunakan

dalam proses pembelajaran PAI, kerena model pembelajaran berbasis

masalahpun memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Adapun keunggulan

dari model pembelajaran berbasis masalah antara lain: (1) Pemecahan masalah

dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata, (2) dan masalah dapat



9

mengembangkan minat siswa untuk belajar secara terus menerus, (3)

Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup   bagus untuk    lebih

memahami    isi pelajaran, (4) Pemecahan masalah dapat menantang

kemampuan  siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan

baru bagi siswa, (5) Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas

pembelajaran siswa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Perbedaan Hasil

Belajar PAI Siswa yang Diajar dengan Model Pembelajaran Kontekstual dan

siswa yang Diajar Dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah.

B. Identifikasi Masalah

Mengingat meluasnya permasalahan yang telah dirumuskan pada

penelitian ini, maka masalah yang teridentifikasi pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Pencapaian hasil belajar PAI siswa SMA Negeri 1 Raha tidak rendah, namun

belum mencapai kategori nilai memuaskan (92-98)

2. Masih banyaknya guru yang belum memiliki kemampuan dalam menerapkan

model pembelajaran yang bervariasi

3. Masih banyaknya siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran.

4. Interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran masih kurang.

5. Pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat.

6. Guru masih menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional.

7. Kurangnya media yang digunakan sebagai pendukung pembelajaran.
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C. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang terumuskan pada penelitian ini, maka peneliti

akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perbedaan hasil belajar PAI aspek kognitif siswa yang diajar dengan model

pembelajaran kontesktual dan model pembelajaran berbasis masalah

2. Perbedaan hasil belajar aspek afektif PAI siswa yang diajar dengan model

pembelajaran kontesktual dan model pembelajaran berbasis masalah.

3. Perbedaan hasil belajar PAI aspek psikotor siswa yang diajar dengan model

pembelajaran kontesktual danmodel pembelajaran berbasis masalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, yang menjadi rumusan

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar PAI aspek kognitif  siswa yang

diajar dengan model pembelajaran kontesktual dan si model pembelajaran

berbasis masalah?

2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar PAI aspek afektif siswa yang diajar

dengan model pembelajaran kontesktual dan model pembelajaran berbasis

masalah?

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar PAI aspek psikomotor siswa yang

diajar dengan model pembelajaran kontesktual dan model pembelajaran

berbasis masalah?
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E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan beberapa hal yaitu:

1. Hasil belajar PAI aspek kognitif siswa yang diajar dengan model

pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran berbasis masalah.

2. Hasil belajar PAI aspek afektif siswa yang diajar dengan model

pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran berbasis masalah.

3. Hasil belajar PAI aspek psikomotor siswa yang diajar dengan model

pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran berbasis masalah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Telah memperkaya hasil penelitian yang telah ada serta akan dijadikan

bahan acuan dan pembanding untuk penelitian selanjutnya.

b. Telah memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang

pendidikan, karena temuan dalam penelitian ini didukung oleh teori dan

fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru pendidikan agama Islam

dalam meningkatkan cara belajar siswa dalam mencapai hasil sesuai

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan malalui model

pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran kontekstual.
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b. Dalam proses pembelajaran melalui model ini diupayakan siswa lebih

menantang karena dihadapkan berbagai permasalahan yang

membutuhkan daya pikir secara kritik terutama dalam meningkatkan

kemampuannya untuk menemukan sebuah solusi terhadap permasalahan

yang ada juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata mereka

sebagai anggota masyarakat.

c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi sekolah yang menjadi obyek

penelitian mengalami permasalahan yang hampir sama dan sejenis,

sebagai batu pijakan dan perbandingan untuk perbaikan proses

pembelajaran Pendidikan agama Islam.

d. Manfaat bagi peneliti dapat menjadi suatu tolak ukur untuk membuat

referensi penelitian yang serta menjadikan suatu pengalaman yang

berharga dalam melakukan penelitian selanjutnya.

G. Defenisi Operasional.

Instrumen yang hendek dibahas secara operasinal berupa skor atau nilai

yang hendak dicapai siswa setelah melalui aktifitas pembelajaran. Adapun hal-

hal yang didefenisikan adalah:

1. Hasil belajar adalah total skor nilai yang diperoleh siswa setelah

mengerjakan tes yang mencakup semua materi yang dipelajari.

2. Model pembelajaran kontekstual adalah guru mengemukakan suatu masalah

kepada siswa yang ada kaitannya dengan kehidupan dunia nyata lalu  siswa

mendiskripsikan masalah tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada.
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3. Model pembelajaran berbasis masalah adalah proses pembelajaran yang

dilakukan untuk melibatkan siswa secara aktif untuk memecahkan masalah

dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan sebuah masalah yang diberikan

sehingga dengan masalah tersebut siswa memperoleh pengetahuan baru.


