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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang perlu diperhatikan 

secara serius, sehingga pendidikan mampu memberikan kontribusi, gerak dan 

daya saing dalam menghasilkan generasi-generasi yang memiliki intelektual 

tinggi. Di Indonesia pendidikan telah diatur dalam undang-undang nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan 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, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara
1
 

Berlandaskan pada teks di atas maka dapat pahami bahwa pendidikan telah 

diatur dan direncanakan secara bersama, tidak lain untuk menciptakan generasi-

generasi yang memiliki kekuatan spiritual diantaranya dapat mengendalikan 

dirinya sendiri, serta mampu memiliki akhlak mulia. 

Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut maka perlu dilakukan 

proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran merupakan bentuk realisasi dari 

sistem pendidikan, Pembelajaran merupakan salah satu usaha dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik, agar dapat tumbuh 

dan berkembang.  

                                                             
1Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 Poin 1, Jakarta, 2006 h, 5. 
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Dalam proses pembelajaran materi pembelajaran yang memuat tentang 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,bahkan 

dalam membentuk akhlak mulia adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Saat ini pembelajaran pendidikan agama Islam sangat kurang diminati oleh 

peserta didik, dikarenakan banyaknya guru pendidikan agama Islam di sekolah 

yang kurang mengembangkan strategi dalam proses pembelajaran. Terbukti dari 

hasil observasi awal di salah satu sekolah SMP Negeri 30 konawe selatan, peneliti 

melihat proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang terasa kaku dan 

monoton, guru hanya duduk dan menjelaskan materi, dan memberikan catatan-

catatan yang dianggap penting dalam materi pembelajaran tersebut.  

Pembelajaran seperti ini yang menimbulkan kejenuhan siswa ketika proses 

pembelajaran berlangsung.
2
 Sehingga hal ini berdampak pada hasil belajar siswa 

sisa yang rendah. Terbukti setelah melihat hasil pembelajaran siswa, siswa hanya 

mampu mencapai nilai rata-rata 70. 

Namun pada hakikatnya, hal ini bukan hanya disebabkan guru yang 

mengalami problem dalam pelaksanaan pembelajaran, melainkan banyak hal yang 

lain seperti misalnya kesediaan media pembelajaran, sarana prasarana yang 

tersedia di sekolah, sehingga mengakibatkan sulitnya guru dalam 

mengembangkan proses pembelajaran.  

Selaras perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, 

pendidikan telah banyak melakukan inovasi-inovasi dalam mengembangkan 

profesionalitas guru, salah satunya adalah metode pembelajaran yang dapat 

                                                             
2
 Hasil observasi, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Kelas VII (SMP Negeri 30 

Konawe Selatan) 
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digunakan untuk memudahkan guru dalam menyajikan materi pembelajaran, 

metode pembelajaran saat ini telah beragam dan bervariasi yang dapat digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran. 

 Dalam proses pembelajaran Metode memiliki kedudukan yang sangat 

penting dan signifikan untuk mencapai sebuah tujuan, bahkan metode meupakan 

seni yang sangat baik untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, metode 

berperan memberikan warna dalam memberikan materi pembelajaran sehingga 

penyampaian materi dengan tidak menggunakan metode akan terasa kaku dan 

membosankan. 

Dalam upaya meningkatkan keaktifan, motivasi serta hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam maka perlu menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat, yang memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan 

guru, bekerja sama dengan teman, serta ikut langsung dalam proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran aktif kiranya merupakan salah satu alternatif yang 

dapat digunakan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam, dengan menggunakan metode pembelajaran aktif diharapkan mampu 

memberikan motivasi dalam meningkatkan minat serta hasil belajar siswa 

terkhusus pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Model pembelajaran aktif pada dasarnya merupakan pembelajaran yang 

ditujukan untuk membuat siswa lebih aktif sejak awal pembelajaran serta secara 

langsung ikut dalam proses pembelajaran, jika sejak awal siswa telah pasif dalam 

proses pembelajaran maka dipastikan siswa akan pasif selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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Belajar aktif merupakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

mendatangkan banyak manfaat, pembelajaran aktif memungkinkan siswa 

memiliki tantangan dan menjadikan siswa bekerja keras dalam proses 

pembelajaran yang secara langsung siswa terlibat dalam proses pembelajaran 

tersebut. Tujuan pembelajaran aktif adalah: 

1. Pembentukan tim untuk membantu peserta didik lebih mengenal satu 

sama lain 

2. Penilaian sederhana untuk mengenal sikap, pengetahuan, keterampilan, 

dan pengalaman siswa 

3. Keterlibatan belajar langsung menciptakan minat belajar awal peserta 

didik
3
  

   Jika ketiga unsur tersebut dapat tercapai maka dapat membantu 

menciptakan suasana belajar yang aktif, siswa secara langsung dapat 

mengembangkan cara belajar mereka masing-masing, meningkatkan minat 

mereka dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menciptakan suasana belajar 

yang positif, salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode 

Crossword Puzzle. 

 Crossword Puzzle merupakan pembelajaran yang dapat dilakukan secara 

individu maupun kelompok, Crossword Puzzle merupakan bentuk peninjauan 

kembali dari materi yang telah diajarkan oleh guru dengan menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk teka-teki silang yang dapat mengundang 

partisipasi siswa, Crossword Puzzle ini dapat membantu siswa dalam mengingat 

materi yang telah diajarkan oleh guru. 

  

                                                             
3 Malvin L Silberman, Active Learning, (Bandung: Nusa Media, 2006) hal, 62 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran pendidikan 

agama Islam. Dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam Melalui  Metode Pembelajaran Crossword Puzzle Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 30 Konawe Selatan”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Rendahnya minat belajar pendidikan agama Islam  

b. Kurangnya variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran. 

c. Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan metode Crossword 

Puzzle dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat menigkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Konawe Selatan” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode Crossword Puzzle 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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b. Untuk mengetahui efektifitas pengunaan metode Crossword Puzzle 

dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMP 

Negeri 30 Konawe Selatan. 

2. Manfaat penelitian 

a. Dari hasil penelitian ini tentang penerapan metode Crossword Puzzle 

dapat menambah perbendaharaan metode-metode pembelajaran baik 

dalam pembelajaran agama Islam maupun pembelajaran umum. 

b. Bagi guru diharapkan mampu menambah penerapan metode 

pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 

c. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi, semangat dan 

minat dalam belajar pendidikan agama Islam 

d. Bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema yang sama dengan 

objek yang berbeda diharapkan mampu melakukan pengkajian secara 

lebih konperhensip dan mendalam 

D. Definisi Operasional 

Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian ini serta menghindari 

kekeliruan yang dapat terjadi setelah memahami judul yang dimaksudkan, maka 

peneliti akan menguraikan variabel dari judul ini sebagai berikut: 

1. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam merupakan pencapaian atau nilai 

yang diperoleh oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran, 

dilakukan melalui tes dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam 

menentukan keberhasilan dari proses pembelajaran 
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2. Metode Crossword Puzzle adalah salah satu metode pembelajaran aktif 

(Active Learning) dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

Crossword Puzzle merupakan bentuk permainan teka-teki silang atau 

sejenisnya yang dipadukan untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang aktif, efektif dan menyenangkan.  

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan dugaan, prediksi atau ramalan sementara terkait 

suatu objek, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: “ penerapan metode 

Crossword Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Konawe Selatan” 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.   Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Sebelum berbicara tentang hasil belajar perlu kita ketahui apa pengertian 

dari belajar itu sendiri, pengertian belajar telah banyak dikemukakan oleh para 

pakar pendidikan seperti Winkel mengemukakan pengertian belajar sebagai 

berikut: 

Belajar adalah suatu aktifitas mental yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan dan pemahaman keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat 

konstan atau mantap.
1
 

 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa belajar bukanlah sekedar proses 

yang berlangsung begitu saja, melainkan dari proses tersebut menghasilkan 

perubahan baik dari pengetahuan maupun tingkah laku sebagai akibat dari proses 

interaksi diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah proses belajar peserta 

didik yang menjadi fokus dalam kegiatan belajar itu sendiri. 

Crow dan Crow dalam Roestiyah mengemukakan belajar adalah 

perubahan tingkah laku dari hasil pengalaman
2
 

Selaras dengan hal tersebut di atas Muhibbin menambahkan bahwa: 

Belajar merupakan proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan 

sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri dan interaksi dengan 

lingkungan.
3
 

  

                                                             
1W.S Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Gramedia, 1996), h, 51  
2 Roestiyah N.K, Masalah Pengajaran, (Bandung: Bina Aksara, 1988), h. 8 
3 Muhibbin Syah, psikologi Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 1996), h, 89 
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