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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia  

membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan 

sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang 

dan bahkan akan terbelakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas. Adapun pengertian pendidikan menurutUndang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 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, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
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Dengan pendidikan diharapkan manusia mengetahui akan segala 

kelebihannya yang dipotensikan untuk kualitas hidup lebih baik dari 

sebelumnya.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan peserta 

didik lainnya, peserta didik dengan sumber belajar, dan peserta didik dengan 

pembelajar.Aussebel (dalam Martins)mengemukakan pembelajaran bermakna 

(meaning full learning) merupakan proses dikaitkannya informasi baru pada 

konsep-konsep relevan yang yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.
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Ausubel (dalam Martins) menjelaskan bahwa pembelajaran bermakna 

akan lebih mudah di pahami jika bahan itu berkaitan, seperti: ikhtisar, 

resume, rangkuman, ringkasan, bahan, dan peta. Verson A. Magnesen  

membuat presentase seseorang belajar: 10 % dari apa yang kita baca, 20 % 

dari apa yang kita dengar, 30 % dari apa yang kita lihat, 50 % dari apa 

yang kita lihat dan dengar, 70 % dari apa yang kita katakan, 90 % dari apa 

yang kita katakan dan lakukan.
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Pembelajaran pada hakekatnya merupakan praktik pendidikan yang tidak 

sederhana, terutama berkaitan dengan kualitas lulusan. Pembelajaran dapat 

dipandang dari dua sudut pandang, pertama, pembelajaran dipandang sebagai 

suatu sistem, pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi 

antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode 

pembelajaran, media/alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran 

dan tindak lanjut pembelajaran (remidial dan pengayaan). Kedua, pembelajaran 

dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya 

atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Proses tersebut antara 

lain meliputi: persiapan, pelaksanaan, dan menindak lanjuti pembelajaran yang 

dikelola. 

Dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik mampu 

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap peserta didik terhadap 

materi yang diberikan juga bermacam-macam, sehingga dalam mengajar guru 

harus menggunakan model pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan selama 

proses belajar mengajar berlangsung. 

Dalam penggunaan model pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan 

kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode serta 
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model pembelajaran. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam 

pemilihan metode serta model pembelajaran. Dalam perumusan tujuan, guru perlu 

merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi 

guru menentukan model pembelajaran bagaimana yang dipilih guna menunjang 

tercapainya tujuan yang telah dirumuskan tersebut.   

Berdasarkan fenomena yang ada, khususnya dalam dunia pendidikan, 

masih sedikit guru yang menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran dan yang disukai siswa, melainkan para guru sering 

menggunakan cara yang tradisional atau ceramah saja karena cara tradisional ini 

tidak membutuhkan biaya dan banyak tenaga. Padahal seringkali terjadi dalam 

suatu proses belajar mengajar, siswa sering tidak memperhatikan penjelasan guru 

atau bahkan mereka bermain sendiri atau berbincang-bincang dengan temannya 

ketika proses pembelajaran berlangsung sehingga kelas menjadi gaduh dan 

pelajaran yang disampaikan guru menjadi tidak efektif. Apabila dalam proses 

pembelajaran guru tidak mempertimbangkan apakah siswa memahami materi 

yang disampaikan atau tidak, maka proses pembajaranpun tidak akan berjalan 

sesuai dengan perencanaan pembelajaran.  

Dalam memperbaiki proses pembelajaran perlu disusun suatu pendekatan 

dalam pembelajaran yang lebih komprehensif dan dapat mengaitkan materi teori 

dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekolahnya. Atas dasar itulah peneliti 

mencoba mengembangkan strategi pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, 

Relect, Recite, Review) . 
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Kondisi proses pembelajaran pada siswa SMAN 14 Konawe Selatan masih 

kurang merangsang siswa untuk terlibat secara aktif sehingga siswa kurang 

mandiri, bahkan cenderung pasif selama proses pembelajaran. Sehubungan 

dengan permasalahan tersebut, maka upaya peningkatan hasil belajar siswa mata 

pelajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu kebutuhan yang harus 

dilakukan.   

Untuk menanggulangi permasalahan dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah 

strategi pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Relect, Recite, Review). 

Strategi pembelajaran ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa melalui hasil bacaan materi yang di berikan oleh 

guru serta dapat mengaktifkan siswa yang selama ini pasif dalam proses 

pembelajaran serta mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan 

sosial yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. 

Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada umumnya diduga disebabkan karena guru yang masih monoton selama 

proses belajar mengajar berlangsung, sehingga membuat siswa merasa jenuh dan 

malas untuk belajar, khususnya kepada siswa yang selalu pasif saat proses 

pembelajaran berlangsung, sehingga disini dibutuhkan peran seorang guru untuk 

mengatasi hal-hal tersebut di atas agar meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Dengan menerapkan strategi pembelajaran PQ4R (Preview, Question, 

Read, Relect, Recite, Review) ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan 

partisipasi siswa secara aktif selama proses belajar mengajar berlangsung.  

Permasalahan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada 

siswakelas X MIASMAN 14 Konawe Selatan berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan guru pendidikan agama Islam. Rendahnya hasil belajar siswa 

disebabkanhasilnilaiulanganhariansiswamasihterdapatbeberapasiswa yang 

belummencapainilaidenganstandar KKM 70. Pada hasil ulangan harian siswa 

menunjukkan dari 23 orang siswa hanya 60,86%yang tuntas atau 14 orang siswa 

yang tuntas yang mencapai nilai KKM yang ditetapkan disekolah yaitu 70, 

sedangkan 39,13% atau 9 siswa lainnya memperoleh hasil belajar dibawah nilai 

70 (belum tuntas).
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Kemudian, permasalahan yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran 

berdasarkan hasil observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan 

peneliti.Guru pendidikan Agama Islam belum menggunakan strategi yang 

inovatif. Guru belum membimbing siswa untuk menentukan tema, 

membuatpertanyaan,danmenyusun  kesimpulan  dari  bacaan.  Selain  itu  media  

yang  digunakan  kurang  menarik  perhatian  siswa.  Akibatnya  sebagian  besar  

siswa  kurangaktif membaca, ketika guru memberikan pertanyaan berkaitan 

dengan bacaan hanya beberapa siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan 
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benar, sebagian besar siswa masih kebingungan dalam menyusun kesimpulan dari 

bacaan. 

Kemudian hasil wawancara dengan salah seorang siswa kelas X MIA 

SMAN 14 Konawe Selatan yang mengatakan bahwa: “selama proses belajar 

mengajar berlangsung, guru hanya menggunakan metode pembelajaran ceramah 

pada setiap pertemuan, sehingga membuat siswa menjadi tidak bersemangat 

mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam”.
5
 

Hasil  diskusi  peneliti  dengan  guru pendidikan agama Islam SMAN 14 

Konawe Selatan Peneliti  menetapkan  tindakan  untukmemperbaiki kualitas 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan meningkatkan hasil belajar siswa 

dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Dalam  penelitian  ini  peneliti  

menggunakan  strategi PQ4R(Preview  Question  Read  Reflect Recite Review). 

Dari kasus di atas, peneliti mencoba untuk menerapkan strategi 

pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) untuk 

meningkatkan hasi belajar siswa melalui suatu penelitian dengan judul: 

“Penerapan Strategi Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, 

Ricite, Review) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 

Siswa SMAN 14 Konawe Selatan.” 

 

 

                                                           

5
AanFitriani,Wawancara Siswa Kelas X MIA1 SMAN 14 Konawe Selatan Desa Opaasi 

Kecamatan Ranomeeto Barat,15 November 2018 



7 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran pendidikan Agama Islam di kelas masih monoton. 

2. Metode yang digunakan bersifat konvensional. 

3. Belum diterapkan Strategi Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Ricite, Review) di SMAN 14 Konawe Selatan. 

4. Hasil belajar siswa masih rendah pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana proses penerapan Strategi Pembelajaran PQ4R (Preview, 

Question, Read, Reflect, Ricite, Review) di kelas X MIA SMAN 14 

Konawe Selatan? 

2. Apakah dengan diterapkannya Strategi Pembelajaran PQ4R (Preview, 

Question, Read, Reflect, Ricite, Review) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas X MIA pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMAN I4 Konawe Selatan? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan proses penerapanstrategi Pembelajaran PQ4R 

(Preview, Question, Read, Reflect, Ricite, Review) di kelas X MIASMAN 

14 Konawe Selatan. 

2. Dengan diterapkannya Strategi Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, 

Read, Reflect, Ricite, Review) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

X MIA pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN I4 

Konawe Selatan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan memperkaya khazanah ilmiah, khususnya tentang proses 

penerapan Strategi Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Ricite, 

Review) dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah SMAN 14 Konawe Selatan 

1) Penerapan Strategi Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Ricite, Review) ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

lembaga sekaligus sebagai acuan dalam pengembangan hal-hal yang 

perlu dikembangkan yang berkaitan dengan kegiatan belajar 

mengajar khususnya mata pendidikan Agama Islam. 

2) Sebagai motivasi untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah 

untuk terciptanya pembelajaran yang optimal. 
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b. Bagi guru SMAN 14Konawe Selatan 

1) Meningkatkan kreatifitas guru dalam proses belajar mengajar. 

2) Bahan evaluasi untuk meningkatkan program kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

3) Pedoman dalam penggunaan strategi yang sesuai dalam proses 

pembelajaran. 

4) Mempermudah bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar di kelas.   

5) Meningkatkan pemahaman materi kepada siswa 

c. Bagi siswa SMAN 14 Konawe Selatan 

1) Memberikan kemudahan bagi siswa untuk meningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam. 

2) Memberikan motivasi dalam belajar di kelas dan di luar kelas. 

d. Bagi peneliti sendiri 

Untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman secara langsung sebagai 

salah satu Strategi Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Ricite, 

Review) yang dapat meningkatkan hasil belajar. 

e. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi atau kajian yang 

relevan bagi peneliti yang lain. 

F. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari kesalah pahaman maka peneliti mengemukakan 

definisi operasional sebagai berikut: 
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1. Strategi Pembelajaran PQ4R  (Preview,  Question,  Read,  Reflect,  

Recite,  Review) adalah  cara  yang  digunakan  untuk  membantu  peserta  

didik untuk  mengingat  apa  yang  mereka  baca  dan  dapat  membantu 

proses  belajar  mengajar  di  kelas  yang  dilaksanakan  dengan kegiatan  

membaca  buku. 

2. Hasil Belajar adalah meningkatnya hasil belajar yang di peroleh siswa 

setelah mempelajari materi pelajaran pendidikan Agama Islam dengan 

menerapkan strategi pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review). 

3. Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, mengahayati, dan 

mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan 

atau latihan serta evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran 

yang tepat. Dalam penelitian ini pendidikan agama Islam adalah salah 

satu mata pelajaran yang di sampaikan di SMAN 14 Konawe Selatan. 

4. Kelas X MIA  adalah salah satu kelas yang berada di SMAN 14 Konawe 

Selatan dimana Jumlah siswa tersebut terdiri dari 23 siswa. 3 orang siswa 

laki-laki dan 20 orang siswa perempuan.  

G. Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah “jikastrategi pembelajaran PQ4R 

(Preview, Question, Read, Reflect, Ricite, Review)  ini diterapkan pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X MIASMAN 14Konawe Selatan, 

maka hasi belajar siswa meningkat. 
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