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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor penting dan menentukan dalam kehidupan

suatu bangsa yang berdaya. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada

tingkat pendidikan yang diperolehnya. Karenanya pendidikan  memegang peranan

yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan

negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional 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 spritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.1

Untuk mewujudkan Undang-Undang ini, perlu ada tempat untuk

menjalankan pendidikan. Oleh karena itu, proses pendidikan dapat diperoleh

melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan

nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat

dilaksanakan secara terstruktur. Sedangkan  pendidikan informal adalah jalur

pendidikan keluarga dan lingkungan.

1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
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Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam mengembangkan

pendidikan adalah menemukan model-model pembelajaran. Penggunaan model

pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa untuk memahami materi

pelajaran dalam rangka meningkatkan hasil belajar terutama pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam..

Pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam seringkali siswa merasa

kesulitan memahami pelajaran yang diberikan guru, siswa kurang antusias untuk

mengikuti pelajaran. Hal ini terjadi karena sampai saat ini masih banyak guru

Pendidikan Agama Islam menggunakan model pembelajaran yang disebut model

konvensional, yaitu guru membacakan atau memberikan bahan yang disiapkannya

sedangkan siswa mendengarkan, mencatat dengan teliti dan mencoba

menyelesaikan soal sebagaimana yang dicontohkan oleh guru sehingga

menjadikan siswa pasif.2 Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa

haruslah aktif belajar sehingga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan

kreatifitasnya serta lebih dapat memahami pelajaran dan terampil dalam

menyelesaikan permasalahan. Oleh sebab itu, guru hendaknya mampu memilih

dan menerapkan model pembelajaran yang mampu merangsang siswa lebih aktif

dalam belajar serta meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran.

Kegiatan pembelajaran tidak lain adalah pelaksanaan proses menterjemahkan dan

mentransformasikan nilai-nilai melalui interaksi belajar mengajar. 3

2 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 9.

3 Nana Sudjana Dasar-Dasar Proses Belajar. (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 77.
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Tanggung jawab pendidik adalah untuk membentuk peserta didik agar

menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa di masa yang akan

datang. Memudahkan pembelajaran bagi peserta didik adalah tugas utama guru.

Untuk itu guru tidak hanya dituntut untuk membuat suasana pembelajaran

menjadi nyaman dan menarik, tetapi juga harus mampu menciptakan model

pembelajaran yang sesuai dengan keadaan diri masing-masing peserta didik. 4

Peran guru sesungguhnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir

secara bebas, kreatif dan belajar mandiri sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya guna memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru di

sekolah. Adapun salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk

menciptakan peserta didik berpikir secara bebas dan kreatif sesuai kemampuan

yang dimilikinya adalah model pembelajaran problem posing.

Ellerton, dalam Ali Mahmudi mengartikan problem posing sebagai

pembuatan soal oleh siswa yang dapat mereka pikirkan tanpa pembatasan apapun

baik terkait isi maupun konteksnya. 5 Berpikir secara bebas dan mandiri sesuai

karakter dan kemampuan masing-masing siswa akan menumbuhkan sikap logis,

kritis, cermat, kreatif dan disiplin serta dapat membantu siswa dalam

mengembangkan keyakinan dan kesukaan.

4 Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Ar-Ruzz
Media, 2010), h. 5

5 Ali Mahmudi, Pembelajaran Problem Posing untuk Meningkatkan Kemampuan
Pemecahan Masalah (Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Universitas Negeri
Yogyakarta, 13 Desember 2008), h. 4
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SMPN I Wakorumba Selatan merupakan salah satu sekolah yang

mempunyai masukan siswa yang memiliki prestasi belajar yang bervariasi, karena

prestasi belajar yang bervariasi inilah maka peran serta dan keaktifan siswa dalam

kegiatan pembelajaran beranekaragam. Menurut hasil pengamatan yang dilakukan

peneliti melalui observasi kelas dan wawancara dengan guru mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga

timbul kebosanan dalam diri siswa dalam menerima pelajaran. Yang menjadi

alasan guru Pendidikan Agama Islam di sekolah tersebut belum menggunakan

strategi , maupun model pembelajaran yang beragam pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam adalah dikarenakan terbatasnya alat penunjang

pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan metode ceramah, dan Tanya jawab

sudah cukup. Nilai ulangan harian siswa memang pada dasarnya masih rendah,

namun karena ditambah dengan nilai tugas dan nilai ulangan semester sehingga

dapat menambah nilai siswa pada nilai raport menjadi diatas Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) yaitu 70.6

Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya peneliti menemukan suatu model

pembelajaran yang tepat untuk digunakan, yaitu model pembelajaran Problem

posing yang dikaitkan dengan hasil belajar siswa. Oleh karena itu peneliti tertarik

untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan memberi judul “Penggunaan

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Problem Posing dalam Meningkatkan

6 Suarni S.Ag, Guru Pendidikan Agama Islam, “wawancara” Kel. Labunia 23 Desember
2016
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Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa Kelas VIII di SMPN 1

Wakorumba Selatan”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini difokuskan pada

masalah peningkatan hasil belajar siswa karena guru belum menggunakan model

pembelajaran secara maksimal dalam proses mengajar sehingga mengakibatkan

rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hasil belajar pendidikan agama islam pada siswa kelas VIII

SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan yang diajar dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe problem posing ?

2. Apakah penggunaan model pembelajaran problem posing dapat

meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas VIII di

SMPN 1 Wakorumba Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem posing dapat

meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas VIII di

SMPN 1 Wakorumba Selatan.

b. Untuk mengetahui hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas

VIII SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan yang diajar dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe problem posing.
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2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran PAI, utamanya dalam

penggunaan model pembelajaran koperatif tipe problem posing, dengan

adanya model tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan hasil

belajar siswa .

Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi kepada model

pembelajaran PAI berupa pergeseran dari pembelajaran yang hanya

mampu mementingkan hasil ke pembelajaran yang juga mementingkan

proses .

b. Secara Praktis

1. Bagi sekolah, Hasil PTK sangat bermanfaat dalam rangka

memperbaiki sistem pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil

belajar siswa yang bermuara pada peningkatan mutu lulusan SMP

Negeri 1 Wakorumba Selatan.

2. Bagi guru, dapat menumbuhkan kreativitas guru dengan

menggunakan berbagai pembelajaran  PAI agar tercipta minat

siswa dan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi minimnya

penggunaan model pembelajaran dalam mengajarkan materi PAI.

3. Bagi siswa, agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang

disampaikan guru sehingga diharapkan mereka dapat



7

merealisasikan pelajaran yang diperoleh disekolah dalam

kehidupan sehari-hari.

4. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan yang nantinya akan

dipergunakan ketika terlibat langsung dalam proses pendidikan di

sekolah-sekolah, utamanya dalm menerapkan model pembelajaran

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam

penelitian ini maka yang menjadi definisi operasional dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Problem posing adalah perumusan soal yang telah diberikan dengan

beberapa perubuhan agar lebih mudah dipahami siswa berdasarkan

suatu situasi yaang diberikan.

2. Hasil belajar PAI adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam Mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada materi akhlak tercela yang

menggunakan tes formatif  setelah berakhirnya pokok bahasan.

F. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “Penggunaan Model

Pembelajaran kooperatif tipe Problem posing dapat meningkatkan hasil Belajar

Siswa Kelas VIII Di SMPN 1 Wakorumba Selatan.


