
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak terlepas dari individu yang lain.

Secara kodrati manusia akan selalu hidup bersama. Hidup bersama antara manusia

akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam  kehidupan

semacam ini terjadi interaksi dengan dengan demikian kegiatan hidup manusia akan

senantiasa dibarengi dengan interaksi baik interaksi dengan alam lingkungan,

interaksi dengan sesamanya, maupun interaksi dengan Tuhanya. Khususnya

mengenai interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan

pengajaran. Oleh karena itu interaksi edukatif yang perlu dibebankan dengan intraksi

yang lain dalam artian yang lebih spesifik pada  bidang pengajaran dikenal adanya

istilah intraksi belajar mengajar.1

Pendidikan berasal dari kata ”didik” lalu mendapatkan awalan kata me

sehingga menjadi “mendidik ”,artinya memelihara dan member dan member latihan. 2

Setiap lembaga pendidikan dalam melakukan kegiatan pembelajaran selalu

berupaya agar proses belajar mengajar dapat memberikan perubahan pola pikir dan

perilaku terhadap peserta didiknya. Pendidikan adalah sebagaian dasar dari sebuah

pembangunan karakter bangsa. peserta didik merupakan generasi penerus yang akan

1Murdiastuti, peran guru kelas dalam meningkatkan pelaksanaan belajar pendidikan agama islam
ada siswa di SD, (Yogyakarta :UI, 2010) h.I

2Mushibin Syah, Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru, (Bandung : pt remaja
rosdakaarya), 2010,h. 10
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menggantikan para pemimpin bangsa. Akan tetapi proses pendidikan akan berhasil

ketika para pendidik paham dan bisa memberikan formula yang tepat terhadap

konsep pendidikan. Menurut undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003

di jelaskan bahwa.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.3

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medern

(IPTEK) serta globalisasi yang dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya

bangsa, perlu diimbangi dengan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan

pendidikan, sebab pendidikan pada dasarnya adalah meningkatkan kulitas sumber

daya manusia, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada yang Maha Esa,

meningkatkan harkat dan martabak manusia.

Peningkatan penyelengaraan dan penyempurnaan pendidikan dilakukan

dengan berbagai upaya mulai dari pembenaan sistem pendidikan nasional, metode

sampai dengan strategi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan guru merupakan komponen

yang sangat penting sebab keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan sangat

tergantung pada guru adalah bagaimana merancang suatu strategi pembelajaran agar

tujuan pendidikan dapat dicapai.

3 Hasbullah, Dasar-dasar pendidikan, (jakarta:PT Raja Granfindo Persada, 2006),h. 304
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Faktor anak didik harus mendapatkan perhatian yang serius dalam proses

bimbingan dengan menggunakan metode yang berveriasi  yang disesuaikan dengan

pertumbuhan dan perkembangan anak didik.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa hasil belajar siswa khususnya

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) masih rendah sehingga di

butuhkan penerapan motede yang menimbulkan hasil belajar salah satunya adalah

penerapan metode scietific. Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada

SMAN 6 Kendari pada awalnya mengunakan metode ceramah, diskusi, simulasi  dan

demokrasi dan SMAN 6 kendari kota kendari sudah menggunakan k13 dan

menggunakan metode inquiry learning dan dalam pengembangan selanjutnya

menggunakan metode lain yang disesuaikan dengan minat dan tingkat perkembangan

anak didik. Metode pembelajaran.

Metode pembelajaran sceintific ini mendapatkan tanggapan positif dari

peserta dan menarik perhatian. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan

sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang

“Mingkatkan Hasil Belajar PAI Melalui Penerapan Model Scientific Siswa SMAN 6

Kendari Kota Kendari”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan  Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis menganggap

perlu membatasi pokok-pokok permasalahan penelitian ini yaitu:
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1. Model pembelajaran scientific pada siswa kelas X MIPA I SMAN 6 Kendari.

2. Hasil belajar pendidikan Agama Islam pada siswa kelas X MIPA I SMAN 6

Kendari.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, rumusan

masalah yang merupakan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran scientific pada siswa kelas X

MIPA I SMAN 6 Kendari.

2. Apakah penerapan penggunaan model scientific dapat meningkatkan hasil

belajar siswa pada pelajaran PAI kelas  X MIPA I SMAN 6  Kendari.

c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuai peningkatan hasil belajar

siswa melalui :

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran scientific pada siswa kelas

X MIPA I SMAN 6 Kendari.

2. Untuk mengetahuai peningkatan hasil belajar siswa kelas X MIPA I SMAN 6

Kendari.

d. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
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a.Sebagai hasil karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna

untuk menambah khazanaan keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama

Islam.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan untuk

pengembangan dalam bidang Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam

meningkatkan hasil belajar PAI melalui penerapan metode scientific.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita tentang model

pembeljaran yang perlu di terapkan dalam pembelajaran PAI di sekolah.

b. Bagi guru di sekolah, penelitian ini diharapkan dapat membangun

kesadaran tentang perlunya pemilihan metode dan strategi belajar yang tepat

dalam melaksanakan pembelajaran.

c. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan motivasi,

semangat dan minat mereka dalam belajar pendidikan agama islam.

d. Bagi peneliti selanjutnya yang memngangkat hasil penelitian ini sebagai

mana informasi awal untuk melakukan pengkajian secara lebih

komprehensif dalam mendalam.

e. Definisi Operasional

Dalam rangka menyatukan persepsi dalam memaknai maksud dan tujuan

penelitian ini, maka penulis menyajikan definisi operasional sebagai berikut:
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1. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh

siswa melalui tes hasil belajar, yang menggambarkan tingkat penguasaan

siswa terhadap materi pelajaran. Hasil belajar siswa akan diperoleh melalaui

tes hasil belajar setelah terlebih dahulu dilakukan treatmen dengan cara

menerapkan model pembeljaran scientific.

2. Pembelajaran model scientific adalah Sebenarnya pendekatan scientific

merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada Kurikulum

2013. Proses pembelajaran ini dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah

karena didalamnya terdapat tahapan-tahapan terutama dalam kegiatan inti.

Pendekatan saintifik dapat di sebut juga sebagai bentuk pengembangan sikap

baik religi maupun sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam

mengaplikasikan materi pelajaran. Dalam pendekatan ini peserta didik tidak

lagi dijadikan sebagai objek pembelajaran, tetapi dijadikan subjek

pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Guru tidak

perlu menjelaskan semua tentang apa yang ada dalam materi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Belajar dan Hasil Belajar

1. Belajar

a. Pengertian Belajar

Menurut Winkel Masdin bahwa belajar adalah aktivitas mental atau psikis

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai

kognitif,1 sedangkan belajar munurut pandangan orang awam adalah kegiatan

seseorang yang tampak terlihat duduk dikelas, menulis mengenai materi,

mendengarkan guru yang sedang menerangkan, menghafal atau mengerjakan

kembali apa yang telah diperoleh di sekolah, serta belajar adalah serangkaian

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatau perubahan tingkah laku sebagai hasil

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang

menyangkut kognitif, efektif dan psikomotorok,2 dan belajar adalah suatu proses

yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan belangsung seumur hidup,

sejak dia masih bayi hingga  keliang lahat.3

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan dalam kelas oleh guru yang

1 Masdin, Psikologi Belajar, (Kendari : Unhalu Press, 2007), h. 17
2 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002),h. 13
3 Harsja W. Bachtiar, Media pendidikan (Bandung : Sinar Baru, 1998),h. 28.
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