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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Pendahuluan 

 Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dipengaruhi oleh banyak 

faktor, seperti guru, siswa, kurikulum, lingkungan sosial, dan lain-lain. Namun 

dari faktor-faktor itu, guru dan siswa adalah faktor terpenting.  Pentingnya  guru 

dan siswa tersebut dapat dilihat melalui pemahaman hakikat pembelajaran, yakni 

sebagai usaha sadar guru untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan 

kebutuhan minatnya. Guru sebagai unsur pokok penanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengembangan proses belajar mengajar yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar  

merupakan inti dari kegiatan transformasi ilmu pengetahuan dari guru kepada 

siswa. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi tersebut,  maka diperlukan adanya 

strategi yang tepat dalam mencapai tujuan belajar mengajar yang diharapkan.
1
 

 Namun untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang diharapkan, guru 

dituntut menguasai berbagai macam variasi metode, model dan media, maupun 

sumber belajar. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdapat materi yang 

memerlukan praktik langsung (pengamalan). Keberhasilan pengajaran Pendidikan 

Agama Islam juga tergantung pada keberhasilan siswa dalam proses belajar 

mengajar, guru mempunyai posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan 

prestasi siswa dalam penggunaan strategi pembelajaran yang tepat. Sejalan 

dengan perkembangan dunia pendidikan, ditemukan sebuah pendekatan 
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pengajaran yang disebut dengan  metode Project Based Learning, yang berfokus 

pada kreativitas berfikir, pemecahan masalah dan interaksi antara pelajar dan 

kawannya serta guru untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan pengetahuan 

baru.
2
 

 Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di SMA Negeri 18 

Konawe Selatan, peneliti menemukan bahwa masih banyak siswa yang memiliki 

nilai yang kurang memuaskan khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, karena pada saat mata pelajaran berlangsung ada beberapa siswa yang 

kurang memperhatikan pembelajaran, sibuk bercerita dengan teman sebangkunya, 

bermain handphone bahkan ada juga siswa yang meminta izin keluar dengan 

alasan ke toilet namun ternyata siswa tersebut ke kantin, serta aktifitas lainnya 

yang mengganggu konsentrasi belajar baik dirinya maupun teman sekelasnya. 

Sebagian siswa juga kurang mempersiapkan buku-buku paket pembelajaran, 

kemampuan baca tulis Al-Quran juga masih kurang, dan pada saat proses 

pembelajaran guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk diskusi 

kelompok, namun peneliti melihat dan menilai masih kurangnya kerjasama antara 

siswa.   

 Berbagai kegiatan siswa diatas berdampak pada hasil belajar siswa karena 

berdasarkan observasi hasil ulangan Pendidikan Agama Islam yang dilakukan di 

SMA Negeri 18 Konawe Selatan, masih terdapat beberapa siswa yang mendapat 

nilai di bawah nilai KKM yang telah ditentukan yaitu 70.
3
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 Maka dari itu, peneliti menyimpulkan rendahnya keaktifan siswa atau 

minat belajar siswa akan mempengaruhi hasil belajarnya yang diperoleh dari nilai 

ulangan harian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui perbaikan 

pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran Project Based Learning. 

 Dalam proses pembelajaran, metode sangat dibutuhkan untuk menjalankan 

kegiatan pembelajaran. Metode akan menjadi penunjang berhasil atau tidaknya 

suatu pembelajaran. Metode adalah suatu cara dan siasat penyampaian bahan 

pelajaran tertentu dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat mengetahui, 

memahami, mempergunakan dan mengamalkan (menguasai) bahan pelajaran 

tersebut.
4
 Salah satu metode pembelajaran yang mendukung aktivitas dan hasil 

belajar yaitu metode pembelajaran Project Based Learning. Metode Pembelajaran 

Project Based Learning merupakan metode pembelajaran yang mengatur interaksi 

antar guru dan siswa, serta siswa dengan siswa lain atau salah satu metode dimana 

siswa dapat menyelesaikan masalah atau tugas secara berkelompok. 

Metode pembelajaran Project Based Learning dalam pembelajaran sangat 

diharapkan khususnya bagi para pendidik untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Metode pembelajaran Project Based Learning merupakan 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk memberikan konsep pemahaman 

materi kepada siswa serta dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan dan kemampuan siswa dalam materi tersebut khususnya pada materi 

pentingnya memiliki sifat Syaja’ah, pentingnya memiliki sifat jujur dan tata cara 

perawatan jenazah. Metode pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas 
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siswa seperti menggunakan pengertahuan baru yang didapat dan mudah dipahami, 

berdiskusi  tentang suatu masalah dan menemukan solusinya dengan membuat 

proyek dapat membantu meningkatkan kreatifitas berfikir siswa dan keaktifan 

siswa yang berpengaruh pada hasil belajar siswa.
5
 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan 

judul “Meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam melalui penerapan 

metode Project Based Learning siswa SMA Negeri 18 Konawe Selatan’’ 

B. Identifikasi Masalah 

1. Pembelajaran PAI masih ditandai dengan pembelajaran yang lebih 

didominasi oleh aktivitas guru dibandingkan aktivitas siswa. 

2. Guru kurang memperhatikan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

3. Banyak guru-guru yang tidak mengusai metode pembelajaran  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran Project Based Learning 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa SMA Negeri 18 

Konawe Selatan ? 

2. Apakah metode pembelajaran Project Based Learning dapat 

meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMA 

Negeri 18 Konawe Selatan ? 
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D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah metode Project Based Learning yang dapat 

meningkatkan Hasil Belajar siswa dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 18 

Konawe Selatan 

E. Manfaat Penelitian  

 Dari tujuan di atas diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

untuk: 

1. Secara Teoritis 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan 

sumbangsih teori pada dunia pendidikan khususnya pada bidang 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan penulis dalam bidang penelitian ilmiah 

b. Bagi Siswa memperoleh pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

lebih menarik dan menyenangkan, serta termotivasi dalam 

meningkatkan potensi yang ada pada dirinya 

c. Bagi sekolah memiliki siswa yang mempuyai hasil belajar PAI 

yang tinggi 
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F. Definisi Operasional 

 Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu 

didefinisikan hal-hal berikut: 

1. Penerapan Metode Project Based Learning 

 Penerapan metode Project Based Learning adalah suatu cara yang 

digunakan oleh guru atau pendidik yang efektif berfokus pada kreativitas berfikir, 

pemecahan masalah, dan interaksi antara pelajar dengan kawan sebayanya untuk 

menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru. Selain itu pengajar hanyalah 

sebagai fasilitator, merancang kegaiatan, dan sumber belajar, memberikan nasehat 

pada pelajar yang secara subtansial mendorong lahirnya proses belajar yang 

bermakna.  

 Metode Project Based Learning atau yang di kenal dengan pembelajaran 

berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan 

sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, 

sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Metode 

Project Based Learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah 

sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan 

baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. Model 

pembelajaran ini berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang 

mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman 

pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan 

pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. 

2. Hasil Belajar  
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 Hasil belajar adalah skor akhir yang diperoleh oleh siswa, yang 

ditinjukkan melalui angka-angka atau perubahan sikap dan perilaku setelah 

melakukan evaluasi dan refleksi dengan penggunaan instrumen soal tes dan 

pengamatan dalam pembelajaran, dengan menerapkan model Project Based 

Learning. 

 3. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk memberikan 

bimbingan, baik jasmani maupun rohani berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang 

brtujuan membentuk pribadi muslim. 

G. Hipotesis Tindakan 

 Dalam sebuah penelitian, hipotesis diperlukan untuk memprediksi 

kemungkinan hasil yang diperoleh setelah melaksanakan penelitian. Dalam 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas XI IPA SMAN 18 

Konawe Selatan, hipotesisnya dinyatakan bahwa penggunaan metode Project 

Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 
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