
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui berbagai

cara, antara lain “melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,

pelatihan dan pendidikan, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan

untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran secara professional melalui

kegiatan penelitian secara terkendali.”1

Seorang pendidik dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam suatu proses

pembelajaran, agar dapat memberikan suatu perubahan yang positif kepada peserta

didiknya. Karena, peningkatan kualitas pendidikan merupakan “suatu proses

peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.”2

Hal ini sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003

tentang Sisdiknas (Sitem Pendidikan Nasional) yakni:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berahlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. 3

1 Trianto, Panduan Lengkap PenelitianTindakan Kelas (Classroom Action Research) Teori
dan Praktik, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 2

2 Amiruddin Siahaan, dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, (Ciputat: Quantum
Teaching, 2006), h. 2-3

3 Diknas RI, Undang – Undang  RI  No: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen



Untuk mencapai hal tersebut, maka salah satu bidang studi yang harus

dipelajari oleh peserta didik di sekolah adalah “mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam, dengan tujuan agar mampu membentuk perilaku peserta didik yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.”4

Kegiatan pembelajaran merupakan “inti kegiatan pendidikan secara

keseluruhan. Dalam prosesnya kegiatan ini melibatkan interaksi individu yaitu

pengajar disuatu pihak dan pelajar dipihak lain. Keduanya berinteraksi dalam suatu

proses yang disebut proses pembelajaran yang efektif dan efesien maka perilaku yang

terlibat dalam proses tersebut hendaknya dapat disesuaikan secara baik.”5

Mutu hanya terwujud jika proses pendidikan di sekolah benar-benar

menjadikan siswa belajar dan belajar sebanyak mungkin. Mutu pendidikan harus

dilihat dari kemampuan belajar siswa secara mandiri. Pengetahuan apapun yang

mereka kuasai adalah hasil belajar yang mereka lakukan sendiri.

Dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk memiliki beberapa

kompetensi dalam mengajar. Kompetensi tersebut, yaitu:

Pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian adalah karakteristik pribadi yang
harus dimiliki guru sebagai individu yang mantap, stabil, dewasa, arif dan
berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Ketiga,
kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi
pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka membimbing

4Permenag RI, nomor 2 tahun 2008 , h. 28
5 Surya mohamad, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka Bani

Quraisy, 2004), h.49



peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan. Keempat, kompetensi
sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif,
berinteraksi dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang
tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.6

Apabila seorang guru sudah memiliki kompentensi seperti yang diuraikan di

atas, barulah bisa dikatakan sebagai guru yang professional. Karena seorang guru

yang baik adalah mereka yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dan bisa

menjadi panutan bagi peserta didiknya. Dan seorang guru adalah yang digugu

(dipercaya) kata-katanya dan ditiru (diikuti) perbuatannya, terkhusus bagi peserta

didiknya.

Sebagai langkah awal yakni meletakkan dasar agama yang kuat pada anak

sebagai persiapan untuk mengarungi kehidupannya. Dengan dasar agama yang kuat,

maka setelah menginjak dewasa akan lebih arif/bijaksana dalam menentukan sikap,

langkah dan keputusan hidupnya karena pendidikan agama adalah jiwa (spiritualitas)

dari pendidikan. Sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam Q.S. Ali ‘Imran ayat

139 sebagai berikut:

                       
  

Terjemah: “(Al Quran) Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan
petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu
bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah
orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang
beriman.”

6 Ondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 57



Dari ayat di atas, memberikan penjelasan, bahwa untuk menjadi pribadi yang

lebih baik seseorang dituntut untuk selalu menanamkan dalam dirinya keimanan dan

ketakwaan hanya kepada Allah Swt. karena dengan berserah diri kepada-Nya kita

akan menjadi pribadi yang tangguh dalam menatap masa depan dan meraih

kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak.

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang

sedang berlangsung di kelas VIII C SMP N 30 Konsel, peneliti menemukan bahwa

minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masih dikatakan

rendah. Hal ini, dapat dilihat ketika proses pembelajaran sedang berlangsung

sebagian siswa yang merasa bosan terlihat keluar masuk kelas dengan alasan ke WC,

beberapa siswa telihat mengantuk dan tidak mendengarkan penjelasan materi yang

diberikan guru, dan ada juga yang terlihat mengobrol dengan teman sebangkunya.

Pada kenyataannya di lapangan, peneliti juga menemukan bahwa  guru mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam masih menggunakan metode pembelajaran

konvensional yang masih perlu ditingkatkan. Selama proses pembelajaran guru hanya

menjelaskan materi kemudian siswa mencatat apa yang dituliskan guru di papan tulis.

Guru tidak pernah mencoba menggunakan model pembelajaran lain yang inovatif

sehingga suasana pembelajaran menjadi membosankan. Pembelajaran yang

membosankan tentunya tidak dapat membantu siswa mengembangkan potensinya.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan pendidikan yang dimaksud dalam UU No. 20

tahun 2003 tentang Sisdiknas, dimana disebutkan bahwa melalui pendidikan siswa

dapat mengembangkan potensinya. Demi terwujudnya pendidikan yang dapat



membantu siswa dalam mengembangkan potensinya guru harus bisa mewujudkan

suasana belajar yang menyenangkan, memungkinkan siswa untuk mengembangkan

potensinya, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih berfikir kritis.

Strategi Pembelajaran Examples non examples adalah strategi pembelajaran

yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang

mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan

permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang

disajikan.7

Seperti yang dipaparkan di atas, strategi pembelajaran Examples non examples

dirasa sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena strategi pembelajaran ini membuat

siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan membuat siswa lebih

memahami materi yang disampaikan melalui gambar. Selain itu juga pembelajaran

akan lebih bermakna bagi siswa karena siswa terlibat langsung dalam proses

penemuan bagi pengetahuan mereka. Sehingga diharapkan akan lebih efektif dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tindakan kelas dengan judul “Analisis Minat Belajar Siswa Melalui

Penerapan Strategi Pembelajaran Examples Non Examples Pada Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP N 30 Konawe Selatan

Kecamatan Konda”

7 Rahmad widodo. Metode Example Non Example (Online) (http://www.jakarta.ac.id, diakses
19 Januari 2016) 2016



B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi masalah

agar tidak meluas maka perlu kiranya diberi batasan. Adapun yang menjadi fokus

penelitian dalam penelitian ini yaitu: “Analisis Minat Belajar Siswa Melalui

Penerapan Strategi Pembelajaran Examples Non Examples Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP N 30 Konawe Selatan Kecamatan

Konda”. Adapun fokus penelitian adalah semua siswa kelas VIII C.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka

dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi penyebab kurangnya minat belajar siswa kelas VIII C

dalam pembelajaran PAI di SMP N 30 Konsel Kec. Konda?

2. Bagaimana upaya mengatasi kurangnya minat belajar siswa kelas VIII C

dengan menerapkan strategi pembelajaran Examples non examples pada

mata pelajaran PAI di SMP N 30 Konsel Kec. Konda?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab kurangnya minat belajar siswa kelas VIII C

pada mata pelajaran PAI di SMP N 30 Konsel Kec. Konda

2. Untuk mengetahui upaya mengatasi kurangnya minat belajar siswa kelas

VIII C dengan menerapkan strategi pembelajaran Examples non examples

pada mata pelajaran PAI di SMP N 30 Konsel Kec. Konda



E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Lembaga atau Sekolah

Memberikan masukan pada sekolah yang berkaitan dengan penggunaan

strategi pembelajaran Examples non examples untuk dijadikan sebagai

bahan pertimbangan guna memberikan suatu inovasi dalam proses

pembelajaran yang lebih baik.

2. Guru

Penggunaan strategi pembelajaran Examples non examples ini diharapkan

dapat bermanfaat bagi para guru, khususnya dalam proses pembelajaran

agar dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa sehingga

terbentuk proses pembelajaran yang diinginkan serta tercapainya proses

kegiatan pembelajaram yang lebih baik.

3. Siswa

Memberikan pengetahuan, semangat, dorongan serta solusi untuk belajar

lebih giat dan lebih aktif dalam setiap proses pembelajaran.

4. Peneliti

Menambah wawasan dalam penggunaan strategi pembelajaran Examples

non examples sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan latihan dan

pengembangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.



F. Defenisi operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan miskonsepsi dalam memahami makna dan

tujuan penelitian ini, maka penulis menyajikan defenisi operasional dari judul

penelitian ini sebagai berikut :

1. Strategi pembelajaran Examples non examples yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah strategi pembelajaran yang melatih siswa agar dapat

menganalisis, berfikir kritis serta mampu mengungkapkan pendapatnya,

sehingga pada diri siswa terbentuk kemampuan dan keterampilan

berbicara/berargumentasi.

2. Minat belajar siswa dalam penelitian ini yakni suatu keinginan yang kuat

atau daya tarik yang ada dalam diri siswa untuk mengikuti suatu proses

pembelajaran tanpa adanya paksaan dari pihak lain.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Pembelajaran Examples Non Examples

1. Strategi Pembelajaran

Secara umum strategi mempunyai pengertian “suatu garis-garis besar haluan

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan

dengan pembelajaran, maka strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan

guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan.”8

Lebih lanjut Djamarah dan Zain mengatakan bahwa ada empat strategi dasar

dalam mengajar, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan
tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.

2. Memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan
hidup masyarakat.

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang
dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru
dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta
standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam
melakukan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran yang selanjutnya akan
dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang
bersangkutan secara keseluruhan.”9

8 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h. 5

9 Ibid., h. 6


