
 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang kegiatan belajar 

menyelenggarakan mengajar, menerima dan memberi pembelajaran sesuai 

tingkatannya.Sekolah dapat didefinisikan sebagai rumah belajar, menggali 

ilmu dan mengembangkan kemampuan generasi bangsa.Kenapa biasa 

dikatakan rumah?karena rumah adalah tempat yang nyaman dan tempat 

dimana kita ingin selalu kembali, maka seharusnya sekolah harus menjadi 

tempat yang menyenangkan untuk siswa belajar, sehingga akan tercipta 

generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur. Bangsa Indonesia perlu 

melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, yang nantinya 

siswa dapat tertarik dengan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas merupakan 

aktivitas menstransformasikan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Guru 

diharapkan mengembangkan kapasitas belajar, kompetensi dasar dan potensi 

yang dimiliki oleh siswa secara penuh. Pembelajaran yang dilakukan lebih 

berpusat pada siswa, sehingga siswa ikut berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran, dapat mengembangkan cara-cara belajar mandiri, berperan 

dalam perencanaan, pelaksanaan, penilai proses pembelajaran itu sendiri, 

maka disini pengalaman siswa lebih diutamakan dalam memutuskan titik tolak 

kegiatan (Yamin, 2015).  

Bagaimanapun proses pembelajaran tidak lepas dari keberadaan dan 

penggunaan sumber belajar (Darmawan, 2012) Dengan tersediannya dan 

dimanfaatkannya sumber belajar secara tepat dan kontekstual akan mampu 
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memperkaya proses belajar yang sedang berlangsung. Tersedianya sumber 

belajar yang memadai akan dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu yang 

terkait dengan proses pembelajaran di kelas. (Wena. 2010) 

Guru diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

aktif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat menarik minat dan 

motivasi siswa dalam belajar. Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan 

Menyenangkan atau singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif dan Menyenangkan merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dirancang agar siswa aktif dalam pembelajaran dan merubah pemikiran siswa, 

mengembangkan kreatifitas, sehingga efektif namun tetap menyenangkan. 

Model Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan sendiri 

adalah suatu pendekatan terbaru dalam pembelajaran yang berorientasi kepada 

kreativitas guru dan penggunaan media yang variatif dan inovatif. 

(Ngalimun, 2013) 

Strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan 

Menyenangkan merupakan salah satu strategi yang menarik untuk digunakan 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.Sejak saat itu banyak sekolah 

yang menerapkan strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan 

Menyenangkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maka dapat 

dikatakan strategi ini memberikan andil yang cukup besar dalam 

menghadirkan inovasi pembelajaran.yang lebih berorientasi pada keaktivan 

siswa berdasarkan (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan 

Menyenangkan) ini, mampu membentuk kesalehan pribadi dan sosial pada diri 

siswa. Hal ini, dapat tercipta dengan meningkatkan keimanan, pemahaman, 
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penghayatan  dan  pengamalan  peserta  didik tentang agama  Islam, sehingga 

tercipta muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt serta berakhlak 

mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.(Muhaimin. 2002) 

Terkait hal tersebut SMAN 1 Wawotobi selalu terbuka terhadap 

strategi atau metode baru sebagai penunjang hasil belajar yang lebih baik 

seperti strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan 

Menyenangkan. Penggunaan strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif 

Efektif Dan Menyenangkan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dapat berhasil diterapkan apabila guru mampu mengelola strategi 

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan  dengan baik. 

Sehingga, tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat tercapai. Di 

Sekolah lain, pada umumnya sudah banyak menerapkan strategi Pembelajaran 

Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan, namun hasilnya belum 

mencapai terget yang diinginkan. 

Dari hasil wawancara langsung pada hari Rabu 27 November 2019 

dengan guru PAI di SMAN 1 Wawotobi. Beliau mengatakan bahwa di sekolah 

tersebut telah menerapkan strategi diskusi kelompok kecil pada tahun 2011 

namun hasilnya dalam evaluasi pembelajaran sangat kurang, sehingga guru 

tersebut berinisiatif untuk menggunakan strategi yang lebih menarik dan 

munculah strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan 

Menyenangkan. Alasan penggunaan strategi ini diterapkan di SMAN 1 

Wawotobi karena dilatar belakangi oleh karakter siswa yang berbeda-
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beda.Tujuannya adalah agar siswa yang berbeda karakter tersebut, mampu 

mengembangkan potensi masing-masing. 

Namun dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitiannya di kelas 

Xl di SMAN 1 Wawotobi merupakan siswa yang aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran.Siswa kelas Xll merupakan siswa yang antusias dan 

memberikan feedback yang baik terhadap penyampaian materi dengan 

menerapkan strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan 

Menyenangkan. Beberapa strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif  

Dan Menyenangkan yang digunakan saat pembelajaran pendidikan agama 

Islam di kelas Xl SMAN 1 Wawotobi diantaranya Reading Aloud, Teks Acak, 

Practice-Rehearsal Pairs, Reading Guide, Active Knowledge Sharing, dan 

Index Card Match dll. Namun, pada saat pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam guru tidak hanya menggunakan satu strategi saja tetapi bisa 

dikombinasikan dengan strategi lainnya.Meskipun begitu, penerapan strategi 

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan dalam Mata 

Pendidikan Agama Islam tetap harus memperhatikan materi pembelajaranya. 

(hidrawati, Komunikasi Personal, April 30, 2020) 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai proses penerapan strategi Pembelajaran 

Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan di SMAN 1 Wawotobi 

Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Dengan demikian penulis 

mengangkat judul:“Strategi Guru PAI Dalam Penerapan Metode 

Pembelajaran, Aktif, Inovatif, kreatif Efektif Menyenangkan Dalam 

Pembelajaran Di SMAN 1 WAWOTOBI.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Beradasarkan latar belakang di atas, dapat merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana realitas prestasi belajar peserta didik di SMAN 1 Wawotobi 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebelum diterapkan 

model pembelajaran PAIKEM? 

1.2.2 Bagaimana realitas prestasi belajar peserta didik di SMAN 1 Wawotobi  

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah diterapkan model 

pembelajaran PAIKEM? 

1.2.3 Apakah penerapan model pembelajaran PAIKEM efektif meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik SMAN 1 Wawotobi pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui realitas prestasi belajar peserta didik di SMAN 1 

Wawotobi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebelum 

diterapkan model  Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Enovatif Dan 

Menyenangkan? 

1.3.2 Untuk mengetahui realitas prestasi belajar peserta didik di SMAN 1    

Wawotobi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah 

diterapkan model Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan 

Menyenangkan? 

1.3.3 Untuk mengetahui  model pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif 

Dan Menyenangkan  efektif meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

SMAN 1 Wawotobi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat praktis 

1.4.1.1 Untuk mengetahui informasi mengenai Strategi Pembelajaran Aktif 

Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan dalam pembelajaran 

yang digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

Wawotobi. 

1.4.1.2 Menambahkan wawasan penulis tentang bagaimana Strategi 

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan 

dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

Wawotobi  

1.4.2 Manfaat teori 

1.4.2.1 Untuk mengetahui bagi mahasiswa IAIN Kendari tentang  Strategi 

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan 

dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMAN 1 

Wawotobi. 

1.4.2.2 Siswa IAIN untuk memberikan pembelajaran yang biasa dilakukan 

dengan cara dimana siswa tersebut memiliki keinginan dan 

semangat untuk belajar pendidikan agama islam. 
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1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai judul dan 

penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah dan 

batasan istilah.Adapun definisi dan batasan istilah berkaitan dengan judul 

skripsi adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Strategi PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatf, Efektif, dan 

Menyenangkan) proses pembelajaran dimana guru harus menciptakan 

suasana pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa akan aktif 

bertanya, mengemukakan gagasan, kreatifitas, kritis, serta 

mencurahkan perhatian/ konsentrasi secara penuh dalam belajar serta 

suasana pembelajaran yang menimbulkan kenyamanan bagi siswa 

untuk belajar kelas Xl. 

1.5.2 Metode pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu proses 

penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan 

sistematis dan terarah oleh tenaga pengajar atau guru Pendidikan 

Agama Islam Di SMAN l Wawotobi Kelas Xl.  

1.5.3 Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci 

Al-Qur’an dan Hadis, sebagai mana yang telah dilakukan oleh guru 

pendidikan Agama Islam Di SMAN l Wawotobi Pada Kelas Xl 

 

 


