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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang ikut

berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang

pembangunan. Oleh karena itu guru merupakan salah satu unsur di bidang

kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya

sebagai tenaga professional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin

berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu

terletak tanggung jawab untuk membawa para peserta didik menuju kedewasaan atau

taraf kematangan tertentu.

Hubungan antara guru dan peserta didik selama proses pembelajaran tidak

dapat dipisahkan, karena merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan

suatu pembelajaran. Jika seorang guru tidak mampu menarik perhatian peserta didik

untuk lebih menekuni pelajarannya, maka tidak dapat menciptakan hasil yang

diinginkan. Dengan demikian, guru harus menciptakan situasi hubungan seperti orang

tua dan anak.

Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap pembelajaran di sekolah dan

sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan

tujuan hidupnya. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh

peserta didik tidak dapat berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam
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kaitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, karena antara

satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar1.

Disisi lain, fokus kegiatan pembelajaran di sekolah adalah interaksi pendidik

dan peserta didik dalam mempelajari suatu materi pelajaran yang telah tersusun

dalam suatu kurikulum. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran para pendidik

disamping menguasai bahan atau materi ajar tentu perlu pula mengetahui bagaimana

cara materi ajar itu disampaikan dan bagaimana pula karakteristik peserta didik yang

menerima materi ajar tersebut.

Kegagalan pendidik dalam menyampaikan materi ajar selalu bukan karena ia

kurang menguasai bahan, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan

materi pelajaran tersebut dengan baik dan tepat sehingga peserta didik dapat belajar

dengan suasana yang menyenangkan dan juga mengasikkan. Agar peserta didik dapat

belajar dengan suasana menyenangkan dan juga mengasikkan, maka pendidik perlu

memiliki pengetahuan tentang teori-teori, pendekatan dan teknik-teknik pembelajaran

yang baik dan tepat.

Selain itu, para siswa juga harus diberi pemahaman bahwa mereka

sesungguhnya memiliki kemampuan untuk belajar dan dapat berhasil dengan baik.

Namun dalam kenyataan saat ini dalam pandangan penulis, hampir disetiap jenjang

pendidikan baik disekolah dasar, tingkat menengah maupun lanjutan, sistematika

1Mulyasa, E. Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan. Cet. 3; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005) h. 40-41
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belajar siswa cenderung menghafal daripada memahami. Padahal pemahaman

merupakan modal dasar bagi penguasaan selanjutnya. Siswa dikatakan memahami

apabila ia dapat menunjukkan unjuk kerja pemahaman tersebut pada tingkat

kemampuan yang lebih tinggi, baik pada konteks yang sama maupun pada konteks

yang berbeda2.

Hal tersebut berarti bahwa, tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran

sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi ajar sebagai

dasar perkembangan pengetahuannya, baik dari segi ranah perkembangan kognitif

(intelektual siswa), psikomotorik dan afektif peserta didik, yang pada jenjang lebih

tinggi, dapat menjadi keterampilan tentang bagaimana cara belajar (how to learn),

memahami, menganalisis, membaca secara efektif, menulis dan berfikir kreatif

produktif sehingga belajar bagi peserta didik menjadi sesuatu yang bermakna

Oleh karena itu, apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh siswa adalah sebuah

cara, tehnik  atau strategi yang bisa mengantarkan mereka untuk dapat memahami

pelajarannya, karena betapapun banyaknya informasi yang dihafal oleh siswa namun

jika hal itu tidak difahami maka implikasi dari sebuah proses pembelajaran menjadi

sesuatu yang stagnan (tak ada kemajuan dalam proses belajarnya). Bertolak dari

wacana di atas, dalam pandangan penulis, salah satu cara untuk mewujudkan

keberhasilan kegiatan belajar mengajar adalah pemilihan metode atau pendekatan

pembelajaran yang tepat dan efisien. Karena kedudukan metode pembelajaran dalam

kegiatan belajar mengajar sangat penting. Dengan metode pembelajaran yang efektif

2 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009) h.67
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dan efisien siswa akan tertarik untuk belajar dan tugas guru dalam menyampaikan

materi akan lebih mudah difahami dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara

optimal.

Dalam konteks pembelajaran di dalam kelas, aktivitas siswa bukan hanya

mendengarkan dan mencatat apa yang ditulis oleh gurunya di papan tulis, melainkan

mengeluarkan pendapat di depan kawan-kawan dalam satu kelompok, ataupun dalam

satu kelas. Siswa tidak lagi dipandang sebagai gelas kosong yang harus diisi oleh

guru. Peserta didik adalah subjek didik, dan bukan objek. Dalam memperoleh

pengalaman belajar dalam ruang kelas. Mereka bukan burung Beo yang cukup hanya

disuruh menirukan bunyi sang pelatihnya. Sebaliknya, peserta didik adalah anak

manusia yang telah lahir dengan seperangkat potensi yang harus dikembangkan

secara optimal melalui proses pembelajaran. Peserta didik harus diberi banyak

kesempatan untuk beraktivitas dalam memperoleh pengalaman belajar yang akan

diperlukan ketika mereka telah terjun didalam masyarakat.

Oleh karena itu, proses belajar mengajar di dalam dan diluar kelas harus

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif, bukan hanya

datang, duduk, diam, dan dengar. Senada dengan suparlan. Ia mengatakan bahwa,

proses belajar mengajar bukan hanya diperlukan agar peserta didik semata-mata dapat

memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya. Peserta didik harus diberi banyak

kesempatan agar pada akhirnya peserta didik dapat melakukan dan mengerjakan

sendiri, dapat menjadi dirinya sendiri sesuai dengan potensi bakat dan minat yang
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mereka miliki, dan bahkan pada akhirnya peserta didik harus mampu untuk dapat

hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk.3

Dalam kitannya dengan proses belajar mengajar Pendidikan agama islam yang

berlangsung di sekolah SD Negeri 1 iwoimendaa pada pokok bahasan zakat. Menurut

laporan guru kelas VI, kebanyakan dari siswa yang mengikuti pelajaran tidak

memfokuskan perhatiannya disaat proses pembelajaran sedang berlangsung kelas

menjadi gaduh minat dan motivasi siswa untuk belajar sangat kurang, hal tersebut

disebabkan karena metode mengajar yang diterapkan oleh guru yang bersangkutan

adalah metode ceramah, yang pada intinya penyajian materi berpusat pada guru

sementara siswa hanya sebagai obyek, dimana siswa hanya menerima pelajaran

setelah itu siswa menghafal materi yang telah diajarkan.

Tentu hal ini tidak sesuai dengan teori belajar yang mengatakan bahwa

pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk

diambil dan diingat. Tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan tersebut dan

memberi makna melalui pengalaman nyata4. Tentunya penyajian materi seperti yang

disebutkan diatas membuat siswa menjadi tidak aktif, siswa belajar secara monoton

dan tidak ada dinamika dalam prosesnya, akibatnya minat dan motivasi belajar siswa

sangat kurang yang berujung pada rendahnya daya serap siswa terhadap materi

pelajaran.

3 Suparlan, Membangun Sekolah Efektif, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008) h.133
4 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung : Alfabeta, 2009) h.88



11

Bukan hanya itu, menurut laporan guru PAI SD negeri 1 Iwoimendaa

ketuntasan belajar siswa yang mengikuti pelajaran rata-rata berada dibawah kategori

yang masih sangat rendah, hal tersebut terlihat dari ketidak mampuan siswa

menjawab soal-soal ujian yang diberikan setelah dilakukan evaluasi hasil belajar.

Persentase ketuntasan hasil belajar yang diberikan oleh guru yang bersangkutan

menunjukkan bahwa 71,79 % dari 39 siswa atau sekitar (28 orang) yang nilainya

dibawah 65 dari standar ketuntasan belajar siswa, dan hanya 28,21 %  dari 39 siswa

atau sekitar  (11 orang) yang nilainya mencapai 65 keatas.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Herman menyebutkan bahwa, ada

beberapa penyebab sehingga tujuan pendidikan tidak dapat tercapai hal tersebut

ditandai dengan kurangnya peningkatan hasil belajar siswa dan masih ada siswa yang

tidak  lulus ujuian nasional setiap tahun. Hal ini terjadi karena masih ada guru yang

tidak mampu menjelaskan materi pelajaran sesuai kemampuan daya serap siswa,

kurangnya motivasi guru terhadap siswa, dan guru kurang terampil memilih dan

menggunakan pendekatan pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran yang

diajarkan sehingga siswa sulit untuk memahami pelajaran tersebut5.

Terlepas dari wacana di atas, maka seorang guru dianjurkan agar terampil

memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran. Dalam hal ini, pendekatan

dalam mengajar umumnya menggunakan dua macam cara yaitu: Pendekatan yang

5 Herman, Meningkatkan Hasil Belajar Fisika dengan Menggunakan Pendekatan Inquiry
Pokok Bahasan Fluida Pada Siswa Kelas XI Man 2 Model Makassar (Makassar: Uin Makassar, 2009)
h. 15
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berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang

berpusat pada guru (teacher centred) adalah pendekatan dimana guru yang berperan

aktif dalam menjelaskan materi-materi pelajaran dan siswa hanya mendengar dan

memperhatikan penjelasan-penjelasan dari guru tanpa berusaha untuk menemukan

sendiri dari solusi-solusi pelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga siswa tidak

mempunyai kreativitas sendiri dalam memecahkan berbagai masalah yang

dihadapinya dalam proses pembelajaran karena selama itu hanya bergantung kepada

guru yang bersangkutan.

Sementara pendekatan yang berpusat pada siswa (student centered) adalah

pendekatan yang menuntut siswa untuk mengembangkan kreativitasnya sendiri dalam

memecahkan berbagai masalah dalam proses belajarnya dan guru bertindak sebagai

pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Sehingga siswa dapat

berperan aktif pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan merasa bertanggung

jawab dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dari  penjelasan  di  atas, dapat dinyatakan  bahwa  pendekatan  yang berpusat

pada siswa jauh lebih efektif dibanding pendekatan yang berpusat pada guru. Salah

satu contoh model pendekatan yang berpusat pada siswa adalah pendekatan

discovery. Pendekatan discovery adalah pendekatan yang menempatkan siswa lebih

banyak belajar sendiri atau dalam bentuk kelompok dan mengembangkan kreatifitas

untuk menemukan suatu solusi dalam pemecahan suatu masalah. Pendekatan

discovery ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain:
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1. Mengembangkan kreativitas siswa untuk menemukan solusi dari berbagai

masalah yang dihadapinya

2. Pengetahuan yang diperolah melalui pendekatan ini sifatnya sangat pribadi dan

mungkin merupakan salah satu pengetahuan yang sangat mendalam, dalam arti

pendalaman dari pengertian, prinsip, dan konsep-konsep yang telah ditemukan.

3. Membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada

diri sendiri melalui proses-proses penemuan dan dapat membangkitkan siswa

sanggup mengatasi masalah-malasah yang dihadapinya.

4. Membangkitkan gairah pada siswa, misalnya siswa merasakan jerih payah

pendidikannya dan menemukan keberhasilan.

5. Menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga lebih merasa

terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar6.

Setelah melihat  kelebihan-kelebihan pendekatan discovery yang diuraikan di

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi penelitian pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan discovery. Persoalan yang muncul kemudian adalah:

apakah pendekatan discovery yang akan penulis terapkan dalam proses penelitiannya

nanti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SD Negeri I Iwoimendaa?

Tentunya, untuk menjawab persoalan ini tidaklah mudah. Sejumlah faktor dalam

proses pembelajaran penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, kajian

mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif agar

dapat dijadikan solusi bagi pengembangan pendidikan di masa mendatang.

6 Suryosubroto. Proses Belajar Mengajar Di Kelas. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997) h.200
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Pernyataan tersebut penulis jadikan starting point dalam penelitian ini dengan

mengajukan sebuah konsep judul penelitian “Meningkatkan Hasil Belajar

Pendidikan Agama Islam Melalui Penerapan Pendekatan Discovery Pada Siswa

Kelas VI SD Negeri I Iwoimendaa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana hasil belajar PAI sebelum penerapan pendekatan discovery Pada

Siswa Kelas VI SD Negeri I Iwoimendaa?

2. Apakah hasil belajar PAI dapat meningkat dengan pendekatan discovery Pada

Siswa Kelas VI SD Negeri I Iwoimendaa?

C. Tujuan Penelitian

Secara akademis, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peningkatan Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VI SD

Negeri I Iwoimendaa dengan Menggunakan Pendekatan Discovery

Pada Pokok Bahasan Zakat.

2. Untuk mendapatkan data objektif tentang peningkatan hasil belajar

siswa setelah menggunakan pendekatan discovery dalam penelitian

ini.



15

D. Manfaat Penelitian

Sementara itu, manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk guru, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

kontribusi yang bermanfaat (meaningfull research) bagi para guru

khususnya guru pendidikan agama islam dalam usaha peningkatan

hasil belajar pendidikan agama islam melalui pendekatan discovery.

Selain itu, penelitian ini juga merupakan masukan dalam menentukan

berbagai langkah penanganan terhadap siswa yang mengalami

masalah dengan peningkataan hasil belajar PAI baik di sekolah

maupun di luar sekolah.

2. Untuk peneliti, menjadi masukan dan acuan dalam mengembangkan

penelitian di masa mendatang serta menjadi referensi bagi calon

pendidik.

3. Untuk akademisi atau lembaga, menjadi bahan informasi dalam

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Pendidikan

Agama Islam.

E. Definisi Operasional

Sebagaimana diketahui bahwa skripsi ini berjudul “Meningkatkan Hasil

Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Penerapan Pendekatan Discovery Pada

Siswa Kelas VI SD Negeri I Iwoimendaa”. Untuk menghindari kesalahan interpretasi
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makna terhadap variable yang diangkat maka peneliti perlu menjelaskan defenisi

operasional yang dimaksud. Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang

dikaji dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil belajar

hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima

pengalaman belajarnya, yang secara garis besarnya terbagi atas tiga bagian

yaitu hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik.

2. Pendidikan Agama islam

Pendidikan agama islam adalah proses bimbingan oleh subyek didik terhadap

perkembangan jiwa dan raga obyek didik dengan bahan-bahan materi islam

kearah terciptanya pribadi yang bernafaskan islam disertai evaluasi sesuai

dengan ajaran islam.

3. Pendekatan discovery.

Pendekatan discovery atau penemuan adalah pendekatan pembelajaran yang

menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan

kereatifan belajar peserta didik. Peran guru adalah pembimbing belajar dan

fasilitator belajar. Tugas utama guru adalah memilih masalah yang perlu

dilontarkan kepada kelas untuk dipecahkan oleh siswa, baik dalam bentuk

kelompok maupun individu.


