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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Pendidikan islam di Indonesia seringkali berhadapan dengan problematika 

yang tidak ringan. Diketahui bahwa sistem pendidikan islam mengandung berbagai 

komponen yang saling berkaitan. Komponen tersebut meliputi landasan, kurikulum, 

tujuan, kompetensi dan profesionalitas guru, pola hubungan guru dengan siswa, 

metodologi pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi, pembiayaan, dan lain-lain.  

Menurut Najib belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

diri setiap siswa sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya 

interaksi antara sesesiswa dengan lingkungannya. Berkaitan dengan hal tersebut, 

sudah seharusnya bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan 

pembelajaran mendapatkan perhatian yang lebih serius. Ada beberapa komponen 

yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar diantaranya adalah guru, sarana dan 

prasarana, metode pembelajaran, kurikulum dan lingkungan belajar yang efektif dan 

menyenangkan. Diantara komponen yang satu dengan yang lain saling mendukung 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan.1 

                                                           
1Mursila, Penerapan Metode Pembelajaran Crossword Puzzel Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS las XII SMK Nurul Huda Sukaraja, (Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, vol. 1, no.1, 

2017), h. 38 
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Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan rumpun mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam ajaran islam. 

Karena itulah PAI merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran islam. 

Ditinjau dari segi isinya, PAI merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi salah 

satu komponen, dan tidak dapat dipisahkan dari rumpun mata pelajaran yang 

bertujuan, mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik. Namun melihat dari 

kenyataan ternyata mata pelajaran PAI masih dianggap tidak menarik oleh sebagian 

siswa karena dalam pembelajaran yang berlangsung guru menggunakan strategi 

pembelajaran yang bersifat statis sehingga pemahaman siswa terhadap materi masih 

kurang.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 11 

Kendari dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas XI. Bahwa dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung guru menyampaikan materi yang cukup bagus akan 

tetapi pembelajaran berlangsung kurang baik siswa tidak fokus dan guru merasa lelah 

jika harus mendikte siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung guru juga 

meminta siswa menanggapi atau sekedar komentar mengenai materi yang diajarkan 

tetapi siswa banyak yang diam dan acuh terhadap permintaan guru. Dengan keadaan 

seperti ini siswa tidak sepenuhnya memahami tentang materi yang disampaikan guru, 

maka tidak heran jika siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran, dan juga 

membuat siswa kurang aktif dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  
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Hasil observasi di atas, memberikan gambaran bahwa guru hanya 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas dalam 

menyampaikan materi PAI. Sehingga dalam implementasinya minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran tergolong rendah yang kemudian berdampak pada hasil 

belajar siswa yang rendah. Seperti yang tertera dalam tabel di bawah menunjukan 

bahwa hasil belajar siswa kurang mencapai KBM atau standar yang sudah ditetapkan. 

Tabel 1.1 

Hasil Ulangan PAI Semester Ganjil Siswa Kelas XI SMA Negeri 11 Kendari 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai 

1. ARIB L 60 

2. ASA L 85 

3. AYAKT L 65 

4. AM P 60 

5. EW P 75 

6. FRS L 80 

7. GMS P 75 

8. GSR L 75 

9. HH L 90 

10. HC P 70 

11. IS L 70 

12. IPT P 60 

13. KEAS L 60 

14. MRAA L 60 

15. MALM L 75 

16. MNQ L 70 

17. NS P 75 

18. NIPA P 75 

19. NT P 70 

20. OA L 65 

21. PAD P 60 

22. PYP L 70 

23. QA P 75 

24. RAN P 90 

25. SS L 75 
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26. SS P 75 

27. MDP L 60 

28. NH P 70 

29. DA P 65 

30. MRS L 60 

31. ST L 60 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran  

klasik tidak memberikan kemajuan yang signifikan pada proses belajar siswa 

sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar yang tidak sesuai dengan Ketuntasan 

Belajar Minimal (KBM) yang di tetapkan oleh sekolah yaitu 72. Berdasarkan nilai 

hasil ulangan siswa kelas XI SMA Negeri 11 Kendari,  dari 31 siswa ada 18 siswa 

yang tidak mencapai standar KBM. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus 

terhadap pola belajar mengajar di dalam kelas.. 

Untuk itu peneliti mencoba menerapkan metode pembelajaran crossword 

puzzle melihat bahwa metode ini menuntut siswa agar aktif dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung didalam kelas. 

Penerapan strategi crossword puzzle dalam pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan belajar siswa di SMA Negeri 11 Kendari. Keterlibatan siswa secara 

langsung dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

dibandingkan dengan metode ceramah, dimana siswa tidak terlibat aktif sehingga 

siswa tidak berminat mengikuti pembelajaran. Melihat dari kasus di atas maka saya 

tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Penerapan Strategi Crossword Puzzel 

dengan Media Video dalam Meningkatkan Hasil Belajar  Pendidikan Agama Islam 

Siswa Kelas XI SMA Negeri 11 Kendari” 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Adapun masalah yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya hasil belajar PAI siswa dengan kriteria di bawah nilai standar (KBM) 

2. Rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI 

3. Guru tidak variatif dalam menggunakan strategi pembelajaran. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan metode crossword puzzle pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 11 Kendari ? 

2. Apakah penerapan metode pembelajaran Crossword puzzle dapat meningkatkan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa di kelas XI SMA Negeri 11 

Kendari. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai peneliti 

dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan metode Crossword Puzzel pada siswa kelas XI 

SMA Negeri 11 Kendari. 
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2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar PAI melalui metode Crossword 

Puzzle  pada siswa kelas XI SMA Negeri 11 Kendari.  

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat secara teoretis adalah, diharapkan mampu memperkaya teori-

teori berkaitan dengan proses pembelajaran aktif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Sebagai salah satu pertimbangan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas XI SMA Negeri 11 Kendari pada mata pelajaran PAI. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat mencapai tujuan pembelajaran pada kualitas yang lebih baik dan 

perlu diuji cobakan pada kelas yang lain khususnya pada mata pelajaran 

PAI. 

2) Meningkatakan hasil belajar siswa SMA Negeri 11 Kendari. 

b. Bagi guru 

1) Dapat membantu guru untuk memperbaiki metode pembelajaran yang 

sesuai dengan kondisi dan meningkatkan mutu pendidikan dikelasnya. 
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2) Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat penerapan metode 

crossword puzzle untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran PAI. 

3) Mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, 

dan kreatif dalam mata pelajaran PAI. 

4) Memberi suasana baru dalam belajar, sehingga siswa bersemangat dalam 

pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

1) Mengembangkan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI 

melalui metode crossword puzzle. 

2) Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran 

secara umum pada tahap berikutnya 

d. Bagi Peneliti 

1) Memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran PAI 

melalui metode Crossword Puzzle . 

2) Mengembangkan wawasan dan pengalaman peneliti 

3) Mengaplikasikan teori yang telah dipilih. 

e. Bagi peneliti lain 

1) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan literature. 

2) Sebagai bahan komparatif bagi pihak atau peneliti lain yang berminat 

mengadakan penelitian lanjut tentang meningkatkan hasil belajar PAI 

melalui metode Crossword Puzzle . 
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F. Hipotesis Tindakan 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan definisi operasional yang dikemukakan di 

atas maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah Penerapan Strategi 

Crossword Puzzel dengan Media Video dalam Meningkatkan Hasil Belajar  

Pendidikan Agama Islam Siswa SMA Negeri 11 Kendari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


