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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendekatan individual memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hal ini dikarenakan ketika dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan pendekatan individual secara tidak langsung dapat melatih dan 

menuntun siswa untuk memahami dan mengerti terhadap permasalahan atau 

kesulitan yang peserta didik hadapi ketika proses pembelajaran itu 

berlangsung. Hal ini dikarnakan dengan adanya pendekatan individual ini, 

guru secara langsung mendekati satu persatu setiap siswa secara pribadi. 

Karena dengan menggunakan cara ini guru dapat mengetahui segala bentuk 

perbedaan pada peserta didiknya. Sebab setiap peserta didik memiliki prinsip 

individualitas yang berbeda. Dengan demikian guru bisa mencari alternative 

dalam menyampaikan materi yang diajarkan. 

Mengapa mesti diperhatikan prinsip individualitas ini dalam konteks 

pengajaran. Menurut Ahmad Rohani hal ini disebabkan karena: 

1. Setiap individu mempunyai sifat-sifat, bakat, dan kemampuan yang 

berbeda. 

2. Setiap individu mempunyai cara belajar menurut caranya sendiri. 

3. Setiap individu mempunyai minat khusus yang berbeda. 

4. Setiap individu mempunyai latar belakang (keluarga) yang berbeda. 

5. Setiap individu membutuhkan bimbingan khusus dalam menerima 

pelajaran yang diajarkan guru sesuai perbedaan individual. 

6. Setiap individu mempunyai irama pertumbuhan dan perekmbangan 

yang berbeda-beda.
1
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Dengan mengetahui perbedaan tersebut dapat memberikan wawasan 

kepada guru bahwa strategi pengajaran harus memperhatikan perbedaan 

peserta didiknya. Dengan pendekatan individual yang dilakukan oleh guru 

dapat diharapkan peserta didik mampu mendapatkan tingkat penguasaan 

optimal. Apabila peserta didik telah memiliki penguasaan optimal, tentunya 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang memuaskan. Berkaitan dengan 

asumsi ini, Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain mengatakan: 

Di kelas ada sekelompok anak didik. Mereka duduk dikursi masing-

masing. Mereka berkelompok dari dua sampai lima orang. Di depan 

mereka ada meja untuk membaca dan menulis atau untuk meletakkan 

fasilitas belajar. Mereka belajar dengan gaya yang berbeda-beda. 

Prilaku mereka juga bermacam-macam. Cara mengemukakan 

pendapat, cara berpakaian, daya serap tingkat kecerdasan, dan 

sebagainya, selalu ada variasinya. Masing-masing anak didik memang 

mempunyai karekteristik tersendiri yang berbeda dari satu anak didik 

dengan anak didik lainnya. 

Perbedaan anak didik tersebut memberikan wawasan kepada guru 

bahwa strategi pengajaran harus memperhatikan perbedaan anak didik 

pada aspek individual ini. Dengan kata lain, guru harus melakukan 

pendekatan individual dalam proses belajar mengajarnya. Paling tidak 

dengan pendekatan individual dapat diharapkan kepada anak didik 

dengan tingkat penguasaan optimal.
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Pendekatan individual mempunyai arti yang sangat penting bagi 

kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan 

individual ini. Pemilihan metode tidak bisa begitu saja mengabaikan kegunaan 

pendekatan individual, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya selalu 

saja melakukan pendekatan individual terhadap anak didik dikelas. Persoalan 

kesulitan belajar anak lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan 
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pendekatan individual, walaupun suatu saat pendekatan kelompok juga 

diperlukan.
3
 

Oemar Hamalik menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar yang berimbas pada hasil 

belajarnya yang kurang optimal. Adapun pendekatan individual itu salah satu 

cara untuk mengatasinya.  

Ada beberapa faktor terjadinya perbedaan individu yakni faktor 

warisan keturunan dan faktor pengaruh lingkungan. Antara kedua 

faktor itu terjadi Konvergensi mungkin pada satu Individu faktor 

keturunan yang dominan dan mungkin saja akan terjadi sebaliknya 

pada individu lainnya. Perbedaan individu tersebut dilihat pada 

interaksi antara kedua faktor tersebut oleh sebab itu seorang guru harus 

bisa menyikapi berbagai perbedaan pada diri anak didiknya, misalnya 

dengan melakukan pendekatan individual apabila anak sulit memahami 

pelajaran meskipun baru saja dijelaskan.
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Pada pendapat yang lain, Syaiful Bahri Djamarah mengatakan. bahwa: 

”Pendekatan individual adalah salah satu cara untuk meningkatkan keaktifan 

siswa ketika belajar dan pendekatan individual merupakan salah satu sarana 

yang bisa meningkatkan hasil belajar”.
5
 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan individual sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis di SMPN 

Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir pada proses pembelajaran 

guru Pendidikan Agama Islam telah menggunakan pendekatan individual, 

akan tetapi masih ada diantara siswa yang memperoleh hasil belajar yang 

rendah. Berdasarkan dari konsep tersebut, maka penulis ingin melakukan 
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penelitian di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti. Dari hasil pengamatan tersebut  

penulis menemukan gejala-gejala pada penelitian ini. 

Adapun gejala pada penggunaan pendekatan individual sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan individual selalu dilakukan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam dengan mendengarkan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh 

siswa. 

2. Guru menggunakan pendekatan individual dengan membantu siswa 

memecahkan masalah dengan menarik dan tidak menoton. 

3. Guru secara simpati mendengarkan segala masalah yang dihadapi siswa 

dalam memahami materi pelajaran. 

4. Guru berusaha menangani anak didik dengan memberi rasa aman, penuh 

pengertian, bantuan, dan memberi beberapa alternatif pemecahan masalah 

yang dihadapi oleh peserta didik. 

Sedangkan gejala pada hasil belajar siswa sebagai berikut: 

1. Masih ada 47% siswa yang hasil belajar Pendidikan Agama Islam yang 

belum mencapai KKM. 

2. Masih ada 47% siswa yang melaksanakan remedial pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

3. Masih ada siswa yang sikapnya tidak sesuai dengan materi yang telah 

diajarkan oleh guru Pendidikan Agama Islam. 

4. Masih ada 47% siswa yang tidak memiliki keterampilan menjawab 

pertanyaan mengenai materi yang telah diajarkan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam. 
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Dari gejala-gejala diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul: “Pengaruh Penerapan Pendekatan Individual Guru 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir”. 

 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka penulis perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada 

dalam penelitian, antara lain: 

a. Ada pengaruh penerapan pendekatan individual guru terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 

Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh penerapan pendekatan 

individual guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

c. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMPN Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian ini. Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, 

maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu fokus pada ada 
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tidaknya “pengaruh penerapan pendekatan individual guru terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN Satu 

Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir.” 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : “apakah ada pengaruh penerapan 

pendekatan individual guru terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti 

Kabupaten Indragiri Hilir.” 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka 

penulis perlu membuat penegasan istilah yang berdasarkan teori-teori disertai 

penjelasannya, yang akan dijelasakan dibawah ini:  

1. Pengaruh 

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya 

yang ada dari sesuatu (orang atau benda dsb) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
6

 Sedangkan Pengaruh yang 

dimaksud adalah pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan pendekatan 

individual guru. 
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2. Pendekatan Individual 

Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap 

pembelajaran.
7

sedangkan individual menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah berkenaan manusia secara pribadi, bersifat 

perseorangan.
8
 Sedangkan Individu dalam penelitian ini adalah seseorang 

siswa saat proses pembelajaran yang mengalami masalah saat belajar. 

Namun, pendekatan individual yang penulis maksud adalah suatu 

pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa 

sedemikian rupa. 

3. Hasil Belajar 

Menurut Rusman hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang 

diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Belajar tidak hanya penguasaan konsep teori matapelajaran saja, tapi juga 

penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat-bakat, penyesuaian 

sosial, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan.
9
 

Menurut Winarno Surakhmad hasil belajar bagi kebanyakan orang 

berarti ulangan, ujian atau tes.
10

 Namun, hasil belajar yang penulis maksud 

dalam penelitian ini adalah suatu prestasi belajar yang dicapai oleh siswa 

dalam proses kegiatan belajar mengajar Pendidikan Agama Islam.  
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum penulis melakukan penelitian ini adalah untuk 

dapat mengetahui pengaruh penerapan pendekatan individual guru 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir. 

Adapun tujuan khusus penulis untuk meneliti pengaruh penerapan 

pendekatan individual guru terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti 

Kabupaten Indragiri Hilir adalah memberikan kontribusi untuk 

menyelesaikan masalah yang ada, baik itu kepada: 

a. Kepala sekolah tempat penulis meneliti, semoga dengan adanya 

penelitian ini kepala sekolah dapat mengambil sebuah kebijakan untuk 

memajukan kinerja guru di sekolah dalam mengajarkan mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

b. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis dapat 

mengembangkan diri untuk menjadi guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang menggunakan metode dengan efektif dan efesien. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai informasi untuk SMPN Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten 

Indragiri Hilir tentang pengaruh penerapan pendekatan individual guru 
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terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Sebagai informasi bagi jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

mengenai pengaruh penerapan pendekatan individual guru terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMPN Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir. 

c. Pengembangan wawasan keilmuan penulis dalam bidang Pendidikan 

Agama Islam yang berkaitan dengan penelitian ilmiah. 

d. Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan penulis yakni 

pencapaian gelar Sarjanah (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 


