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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan pengetahuan,
sikap dan kepribadian secara bertanggung jawab, sehingga manusia memiliki
kemampuan mengelola, bertahan hidup serta dapat beradaptasi dengan
lingkungannya. Dengan demikian, pendidikan harus dilaksanakan maksimal
sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh suatu
kesadaran bahwa melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan dan
menggali segenap potensi yang dibawa sejak lahir. Potensi ini dapat
dikembangkan di jenjang pendidikan yang akan membentuk watak serta
kemampuan siswa, terbentuknya kemampuan anak sesuai keahliannya dan dapat
mewujudkan pendidikan nasional ke arah yang lebih baik dalam penguasaan ilmu
dan teknologi dalam meningkatkan kecerdasan suatu bangsa.
Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk membebaskan manusia dari
kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan. Melalui pendidikan itu pula, mutu
pendidikan nasional dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang
tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab
II pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi sebagai berikut:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu cakap kreatif, mandiri
dan menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab.1
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional di atas menunjukkan bahwa salah satu tujuan
yang

ingin

dicapai

dalam

penyelenggaran

pendidikan

adalah

untuk

mengembangkan potensi dan keterampilan siswa dalam mempersiapkan
pembangunan bangsa yang lebih maju. Dengan berkembangnya potensi dan
keterampilan siswa, maka berbagai bidang dalam kehidupan juga ikut
berkembang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya baik dalam
pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, inovasi pembelajaran,
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi, sehingga mutu pendidikan pun akan lebih baik.
Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik
maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan
sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan
hidup (life skill) serta mampu menghasilkan manusia seutuhnya atau manusia
dengan pribadi yang integral yaitu mereka yang mampu mengintegralkan ilmu
pengetahuan, keimanan, akhlak yang mulia dan amal saleh.
Pendidikan agama Islam merupakan pembentukan perubahan sikap dan
tingkah laku yang sesuai dengan petunjuk dan ajaran agama Islam. Dalam Sistem
Pendidikan Nasional, pendidikan agama Islam memiliki tujuan:
Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlaq mulia bagi siswa
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tujuan ini akan dicapai melalui peranannya dalam menghasilkan lulusan
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yang mempunyai kompetensi pada bidang tafaqquh fi al-din dan tafaqqun
fi al-ilmi dengan tingkat dan jenis pendidikan Islam.2
Tujuan tersebut memiliki makna yang beragam seperti: menumbuhkan
rasa lebih percaya kepada Allah SWT sebagai sang pencipta, semakin
memperbaiki akhlak setiap orang yang turut mempelajari pendidikan agama Islam
dan mengembangkan seluruh potensi manusia serta menambah wawasan pengetahuan
keagamaan. Selain itu, bagi setiap orang yang telah mempelajari pendidikan
agama Islam diharapkan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari
seperti melaksanaan ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya yang
sesuai dengan ajaran agama Islam.
Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah melibatkan peranan
guru sebagai pendidik dan peran siswa melalui interaksi belajar mengajar atau
proses pembelajaran. Dalam konteks penyelenggaraan ini, guru dengan sadar
merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dan berpedoman pada
seperangkat aturan dan rencana tentang pendidikan yang dikemas dalam bentuk
kurikulum.
Berdasarkan pengamatan awal peneliti melakukan wawancara dengan
beberapa siswa kelas XI MIPA 1 mengatakan bahwa sebagian mereka kurang
tertarik dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam karena penyampaian
materi dibawakan dengan cara monoton serta memberikan tugas kepada siswa
untuk mencatat saja, sehingga pada saat proses pembelajaran
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berlangsung

Nunu Ahmad, Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan, 2010), h.1.

4

dampak yang diperoleh siswa adalah timbulnya rasa bosan dan hanya bermainmain, tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru saat mengajar. Kondisi ini
menyebabkan siswa kurang berminat dalam mempelajari mata pelajaran
pendidikan agama Islam, sehingga hasil belajar siswa tidak memuaskan.3 Hal ini
sesuai data yang diperoleh dari ibu Hj. Hasmiah. S.Ag guru pendidikan agama
Islam yang mengajar khusus dikelas XI MIPA 1, bahwa

nilai hasil belajar

Pendidikan agama Islam memiliki nilai rata-rata 73,36, dari jumlah siswa
sebanyak 22 orang. hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai KKM yang telah
ditentukan yaitu mencapai nilai 73. Dimana siswa memperoleh nilai standar KKM
sebanyak 9 siswa sedangkan yang memperoleh nilai di bawah standar KKM atau
tidak tuntas sebanyak 13 siswa.4 Hal tersebut terjadi karena dalam proses
pembelajaran di kelas aktivitas belajar dan kemampuan siswa dalam menguaisai
materi dikatakan masih rendah, dapat dilihat siswa kelas XI MIPA 1 masih kurang
berpartisipasi, kurang bekerjasama sesama teman, serta kurang bersemangat
karena terlihat beberapa siswa yang mengantuk dan ngobrol sesama temannya
sehingga kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Selain itu pengunaan
metode konvensional yang disertai catatan konvensional mengakibatkan siswa
cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar berlangsung.
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Oleh karena itu, guru harus berupaya dalam mengatasi permasalahanpermasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Salah satunya melalui pemilihan
strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil
belajar pendidikan agama Islam dan juga dapat membantu untuk mengembangkan
berbagai potensi lain yang ada di dalam diri siswa.
Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, maka diperlukaan penggunaan
strategi pembelajaran yang optimal sehingga dapat menstimulasi keinginan siswa
untuk belajar dan lebih meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini
berarti, pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam harus diorganisasi
dengan strategi pengorganisasian yang lebih tepat dan efektif yang kemudian
disampaikan kepada siswa dengan strategi yang tepat pula. Dalam memilih dan
menentukan strategi pembelajaran yang tepat, maka guru harus memahami
karekteristik siswa yang mencakup bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya
belajar, kemampuan berfikir dan kemampuan awal yang telah dimiliki.5
Upaya mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk
memperbaiki proses pembelajaran dengan menerapkan strategi market place
activity. Strategi market place activity merupakan strategi pembelajaran berupa
kegiatan pasar, dimana siswa melakukan aktivitas jual beli informasi pengetahuan
baik berupa konsep atau karya lainnya. Dalam penerapan strategi market place
activity, hal pertama dilakukan oleh guru yaitu

membagikan 2-5 kelompok

disesuaikan dengan jumlah siswa. Misalnya, setiap kelompok terdiri dari 4 orang
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siswa, setelah itu guru menyuruh siswa untuk memilih 1 orang yang bertugas
menjaga stan, dimana tugas penjaga stan ini menjelaskan hasil produknya kepada
kelompok yang membeli informasinya dan ketiga orang lainnya bertugas
mengunjungi stan kelompok lain. Salah satu media pembelajaran yang digunakan
berupa kertas karton yang akan dibagiakan ke semua kelompok, kertas karton ini
akan diisi

pembuatan produk oleh setiap kelompok. Produk ini berupa peta

konsep atau desain gambar dan lainnya yang terdiri dari 15 kata atau 15 simbol.
Batasan

yang

diberikan

ini

bertujuan

untuk

melatih

siswa

untuk

mengkomunikasikan produknya pada saat proses jual beli kepada kelompok lain.
Proses jual beli informasi ini dibatasi waktu dalam 5 menit. Setelah proses jual
beli informasi ini selesai guru akan menanyakan hasil laporan kunjungan.
Strategi ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa dalam belajar,
memberbaiki interaksi antara guru dan siswa maupun antar siswa, melatih siswa
berfikir kritis dan melatih siswa untuk saling bertanya dan menjawab
permasalahan. Namun hal ini tidak akan bermanfaat bila tidak dilaksanakan dan
dikomunikasikan dengan baik, oleh karena itu guru dituntut untuk menguasai
strategi pembelajaran tersebut dan berusaha untuk menciptakan proses
pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efisien dan menyenangkan sesuai materi
pembelajaran yang akan diajarkan.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka
peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul: meningkatkan hasil belajar
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pendidikan agama Islam melalui penerapan strategi market place activity pada
Siswa dengan menggunakan media visual kelas XI MIPA 1 SMAN 1 Tongauna.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:
1.

Guru pendidikan agama Islam masih kurang menerapkan pembelajaran
yang aktif dan inovatif sehingga menyebabkan motivasi belajar siswa
rendah.

2.

Kurangnya komunikasi antar guru dan siswa dalam proses pembelajaran
pendidikan agama Islam sehingga membuat siswa menjadi pasif.

3.

Penggunaan strategi pembelajaran oleh guru belum bervariatif sehingga
siswa menjadi jenuh.

4.

Hasil belajar pendidikan agama Islam siswa belum mencapai KKM.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat
dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.

Bagaimanakah penerapan strategi market place activity dengan
menggunakan media visual dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan
agama Islam siswa kelas XI MIPA 1 Tongauna?.
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2.

Apakah hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui strategi market
place activity dengan menggunakan media visual pada siswa SMAN 1
Tongauna.?

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
1.

Untuk

mendeskripsikan

strategi

market

place

activity

dengan

menggunakan media visual pada siswa SMAN 1 Tongauna Kabupaten
Konawe.
2.

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam
melalui strategi market place activity dengan menggunakan media visual
pada siswa SMAN 1 Tongauna Kabupaten konawe.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara lain:
1.

Secara Teoritis:
a.

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas
X1 MIPA 1 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMAN
1 Tongauna melalui strategi market place activity dengan
menggunakan media visual.

b.

Sebagai sebuah pijakan untuk mengembangkan pendekatan kepada
siswa dengan penggunaan strategi market place activity dan
menggunakan media visual.
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2.

Secara Praktis:
a. Bagi Siswa
Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas,
keterampilan dan kerja sama dalam membangun rasa percaya diri
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
b. Bagi Guru
Bagi guru diharapkan dapat membantu untuk memperbaiki media
pembelajaran yang sesuai kondisi siswa dan meningkatkan mutu
pendidikan di kelasnya serta mendorong guru untuk melaksanakan
pembelajaran yang aktif, inovatif dan kreatif.
c.

Bagi Sekolah
Bagi sekolah diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk
perbaikan proses pembelajaran secara umum pada tahap berikutnya.

d. Bagi Peneliti
Bagi Peneliti mengembangkan wawasan pengalaman peneliti dalam
menerapkan pembelajaran pendidikan agama Islam melalui strategi
market place activity dengan menggunakan media visual.
e. Peneliti Lain
Bagi peneliti lain diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu
sumber referensi dalam penelitian yang sama.
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F. Definisi Operasional
Untuk menghindari penafsiran yang keliru di kalangan pembaca dalam
menerjemahkan maksud penelitian ini, maka penulis mengungkapkan definisi
operasional penelitian ini sebagai berikut:
1.

Strategi market place activity adalah metode pembelajaran berupa
kegiatan pasar, dimana siswa dapat melakukan aktivitas jual beli
informasi. Terdapat kelompok siswa pemilik informasi untuk dijual
kepada kelompok lain dan kelompok siswa yang membeli informasi.
Informasi yang diperjual belikan adalah materi yang dipelajari pada hari
itu. Tanggung jawab untuk mencari informasi secara individual dan
mampu mempromosikan hasil kajiannya.

2.

Hasil belajar pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah nilai pencapaian yang diperoleh hasil tes belajar siswa setelah
mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil ini
dicerminkan pada setiap hasil tes di akhir siklus yang dinyatakan berhasil
apabila ≥ 80% (18 siswa) dari 22 siswa mencapai nilai KKM yaitu 73.

3.

Media visual adalah media yang dapat menampilkan bentuk visual
tentang suatu objek untuk memberikan informasi-informasi yang telah
ditentukan. Dalam hal ini media visual yang di maksud adalah media
kertas karton.
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G. Hipotesis Tindakan
Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan strategi
pembelajaran market place activity dengan menggunakan media visual dapat
meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas XI MIPA 1
di SMAN 1 Tongauna.

