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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berisikan interaksi antara 

peserta didik dengan guru serta berbagai sumber pendidikan. Belajar adalah suatu 

proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Proses belajar mengajar merupakan suatu 

proses pendidikan yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta 

didikatas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau  hubungan timbal balik antara guru 

dan peserta didik itu merupakan syarat utama berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang lebih 

luas, tidak sekedar hubungan guru dengan peserta didik tetapi berupa interaksi 

edukatif. Dalam hal ini bukan hanya menyampaikan pesan berupa mata pelajaran, 

melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri peserta didik yang sedang 

belajar.
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“Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur  yang  

sangat fundamental dalam  setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang 

 

                                                           
1
Moh.Uzar Usman, Menjadi Guru Professional (Cet.II; Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 

2000),  h. 4. 



 
2 

 
 
 

 

 
 

pendidikan”
2
. Sedangkan Menurut  Gagne  dalam Ratna Wilis Dahar belajar  

adalah  suatu  proses  di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai 

akibat pengalaman.
3
 Belajar   merupakan  unsur  yang   sangat  penting dalam 

setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa  berhasil 

atau gagalnya pencapaian  tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses 

pembelajaran yang dialami siswa baik ketika mereka berada disekolah maupun 

lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan guru 

sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya 

interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran. Dalam konteks 

penyelenggaraan ini, guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya 

secara sistematis dan berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang 

pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum. Proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru saat ini cenderung pada pencapaian target materi kurikulum, 

lebih mementingkan pada penghafalan materi bukan pada pemahaman konsep. 

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang selalu 

didominasi oleh guru. Dalam penyampaian materi, biasanya guru menggunakan 

metode ceramah, dimana siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa 

yang disampaikannya dan sedikit peluang bagi siswa untuk bertanya. Akibatnya, 

siswa kurang berminat, membuat siswa bosan dan tidak tertarik untuk mengikuti 

pelajaran yang diajarkan oleh gurunya sehingga tidak ada motivasi dalam diri 
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siswa untuk berusaha memahami materi pelajaran tersebut.  Banyak di antara 

siswa mengikuti pelajaran tidak lebih dari rutinitas untuk mengisi daftar absensi, 

mencari nilai tanpa diiringi kesadaran untuk menambah wawasan maupun 

keterampilan.  

Sebagai pengajar  guru merupakan   salah   satu faktor penentu 

keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya  inovasi 

pendidikan, khususnya  dalam  kurikulum dan peningkatan sumber daya 

manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu  bermuara  pada faktor  

guru. Hal ini menunjukkan bahwa betapa eksisnya peran guru dalam dunia 

pendidikan. Upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan salah satunya 

dengan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Oleh karenanya, 

pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk dan 

manifestasinya mutlak diperlukan oleh para guru. Kekeliruan atau 

ketidaklengkapan persepsi mereka terhadap proses dan hal- hal yang berkaitan 

dengannya mungkin akan mengakibatkan kurang bermutunya hasil 

pembelajaran yang dicapai oleh siswa. 

“Pemilihan strategi pembelajaran sangat menentukan kualitas 

pengajaran dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pengajaran 

diperlukan penggunaan strategi pembelajaran yang optimal”.
4
Hal ini berarti 

bahwa untuk  mencapai kualitas  pengajaran yang tinggi setiap mata pelajaran 

khususnya Pendidikan Agama Islam harus diorganisasi dengan strategi 

pengorganisasian yang tepat dan selanjutnya disampaikan kepada siswa dengan 
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strategi yang tepat pula. Peningkatan kualitas ini sejalan dengan dasar- dasar 

teori belajar yang lain.  

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah merupakan salah satu 

mata pelajaran yang didalamnya mencakup pelajaran memahami, menghayati 

dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi masih banyak 

siswa yang  menganggap bahwa  mata  pelajaran  Pendidikan Agama Islam  

merupakan  mata   pelajaran  yang  sulit dimengerti oleh siswa, akibatnya siswa 

malas untuk belajar Pendidikan Agama Islam. Sehingga dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran pendidik harus tepat dalam pemilihan strategi pembelajaran.  

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VIII-A SMP 

Negeri Satap 2 Konawe Selatan belum maksimal, hanya sebagian kecil siswa 

yang aktif. Siswa hampir tidak pernah bertanya pada guru dan hanya sesekali 

menjawab pertanyaan guru. Siswa sulit apabila diminta untuk menghafal, masih 

terlihat siswa yang asik ngobrol, mengganggu teman, jalan-jalan bahkan 

mengantuk di dalam kelas.  

Hal ini sesuai dengan hasil observasi awal penelitian bahwa nilai hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa memiliki nilai rata-rata 67.05, artinya 

belum mencapai nilai ketentuan minimal (KKM) mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, yaitu sebesar 75.
5
 

Berdasarkan temuan di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan  

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VIII-A SMP Negeri Satap 2 
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Konawe Selatan masih jauh dari kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan 

berpusat pada siswa. Aktivitas dan  hasil belajar siswa masih rendah. 

Dengan menggunakan strategi pembelajaran Word Square yang mana 

bertujuan untuk lebih memudahkan siswa dalam memahami  materi  

pembelajaran  yang  diajarkan.  Untuk  itu penelitian ini dilakukan agar lebih 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-A SMP Negeri Satap 2 Konawe 

Selatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Agar terjalin komunikasi dan 

interaksi yang baik antar guru dengan siswa, maka seorang guru harus memilih 

strategi dan penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam proses 

pembelajaran. Salah satu cara penyajian materi pelajaran yang diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Word Square. 

Word Square merupakan salah satu strategi pembelajaran Kooperatif. 

Struktur Word Square yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

dilakukan secara memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian 

dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Hampir mirip seperti 

mengisi teka-teki silang tetapi bedanya jawabannya sudah ada namun disamarkan 

dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf atau angka 

penyamar atau pengecoh. Tujuan model ini adalah untuk mengungkapkan daya 

ingat terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan strategi 

Word Square dirasakan lebih efektif dan berhasil, terutama bagi siswa yang daya 

ingatnya kurang dalam belajar karena banyaknya materi yang harus diterima di 
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sekolah. Dalam hal ini pada proses pembelajaran guru hanya bertindak sebagai 

penyampai informasi, fasilitator, dan pembimbing. Dengan adanya lembar tugas 

mengarsir kotak sesuai pertanyaan, siswa dapat menemukan konsep tentang 

materi yang diajarkan, serta menyelesaikan soal yang belum dipahaminya. Selain 

itu ada keasyikan tersendiri dalam belajar sehingga  siswa akan tertarik dan 

mudah untuk menerima, mengerti dan memahami pelajaran. 

Oleh karenanya penulis berkeinginan untuk menerapkan strategi 

pembelajaran  Word  Square pada   mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Kelas VIII-A SMP Negeri Satap 2 Konawe Selatan, dimaksudkan agar 

pembelajaran dalam kelas lebih variatif dan efektif, serta siswa mampu 

memahami materi tersebut dengan baik. 

Dari uraian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Strategi Word 

Square Pada Siswa SMP Negeri Satap 2 Konsawe Selatan”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi di SMP Negeri Satap 2 

Konawe Selatan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam belum memuaskan. 

2. Kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih berpusat pada guru 

3. Guru masih menggunakan metode konvensional 

4. Kurangnya keaktifan siswa 

5. Minat belajar siswa masih minim 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan 

strategi pembelajaran Word Square dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII-A SMP Negeri Satap 2 

Konawe  Selatan”? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah “Untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

melalui penggunaan strategi Word square pada siswa kelas VIII-A SMP Negeri 

Satap 2 Konawe  Selatan”. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan:  

a. Menambah khazanah pengetahuan kita dalam meningkatkan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam melalui strategi Word Square pada 

siswa khususnya pada siswa SMP Negeri Satap 2 Konawe Selatan. 

b. Sebagai bahan evaluasi kita dalam melihat pencapaian penggunaan 

strategi Word Square dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam pada siswa SMP Negeri Satap 2 Konawe Selatan. 

c. Sebagai bahan referensi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian 

pada bidang Pendidikan Agama Islam terkait penggunaan strategi 

Word Square dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.  Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tindakan kelas ini adalah: 

a. Bagi Siswa 

 Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada khususnya dan semua mata 

pelajaran pada umumnya. 

 Memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

 Memberikan suatu pengalaman yang berharga bagi guru dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran 
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melalui Penggunaan strategi Word Square, sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar. 

 Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu strategi serta 

bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Melalui penelitian ini dapat memberikan masukan pada pihak 

sekolah untuk menggunakan metode yang bervariasi dalam melakukan 

pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran Word Square bukan hanya 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi pada mata pelajaran 

lainnya. 

F. Definisi Operasional 

Berdasarkan dari penelitian yang akan dilakukan maka yang menjadi definisi 

operasionalnya adalah : 

1. Strategi pembelajaran Word Square adalah sejumlah kata yang disusun 

sehingga kata-kata tersebut dapat dibaca ke depan dan ke belakang. Word 

Square adalah salah satu alat bantu/media pembelajaran berupa kotak-

kotak kata yang berisi kumpulan huruf. Pada kumpulan huruf tersebut 

terkandung konsep-konsep yang harus ditemukan oleh siswa sesuai 

dengan pertanyaan yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. 

2. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah perolehan nilai berdasarkan hasil penilaian guru dalam proses 

belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah 
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dilakukan pada pokok bahasan prilaku terpuji dan prilaku tercela setelah 

dilakukan evaluasi. 

G. Hipotesis Tindakan  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah “Strategi Word Square dapat 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VIII-A 

SMP Negeri Satap 2 Konawe Selatan”. 

 

 


