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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu aspek penting yang harus

dikembangkan secara berkesinambungan. Pengaruh pendidikan agama dapat

dilihat dan dirasakan langsung perkembangannya pada kehidupan masyarakat

maupun individu. Jika di bidang pendidikan lain, seperti Sains, Matematika,

Ekonomi, dan bahasa Inggris berperan sebagai pengembangan kualitas sumber

daya manusia, maka pendidikan agama Islam berperan mengembangkan

kualitas ruhaniyah dan mental spiritual masyarakat. Karena itu, pendidikan

agama Islam tidak bisa diabaikan bagi masyarakat yang beragama dan

berbudaya.

Urgensi pendidikan agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara telah dijelaskan dalam al – Qur’an, yakni:










Artinya : Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya. ( Q.S. At Taubah : 122 ).1

1 Departemen Agama RI, Al Qur’an  Al Karim dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Karya
Insan Indonesia, 2004), h. 120.
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Ayat di atas menunjukkan bahwa anjuran kepada beberapa orang umat

Islam untuk belajar atau mencari pengetahuan dan pemahaman yang benar

tentang agama, sehingga kelak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat

dan negara sehingga masyarakat menjadi nyaman dan kehidupan bernegara

juga aman.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 2 dinyatakan bahwa “pendidikan

agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga

kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama”.2 Dari

rumusan ini tersirat bahwa membentuk siswa yang beriman, bertakwa dan

berakhlak mulia merupakan fungsi utama pendidikan agama Islam.

Pembelajaran merupakan inti dari kegiatan Pendidikan agama Islam

secara keseluruhan di sekolah. Dalam prosesnya kegiatan ini melibatkan

interaksi individu, yaitu pengajar di satu pihak dan pelajar di pihak lain.

Kedua berinteraksi dalam suatu proses yang disebut belajar mengajar yang

berlangsung dalam situasi belajar mengajar. Dalam upaya mewujudkan proses

pembelajaran yang efektif dan efisien, maka perilaku yang terlibat dalam

proses tersebut hendaknya dapat didinamiskan secara baik.3

Proses pembelajaran yang efektif dapat terwujud melalui kegiatan yang

memiliki ciri-ciri berikut: (1) Berpusat pada siswa; (2) Interaksi edukatif

2 Peraturan Pemerintah RI N0. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan, (Jakarta : Fokusmedia, 2009), h. 147.

3 Mohamad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Jakarta : Pustaka Bani
Qurasy, 2004), h. 49.
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antara guru dengan siswa; (3) Suasana demokratis; (4) Variasi metode

mengajar; (5) Guru yang profesional; (6) Bahan yang sesuai dan bermanfaat;

(7) Lingkungan yang kondusif; (8) Sarana belajar yang menujang.4 Dari ciri-

ciri itu, salah satu unsur yang menentukan berhasil (efektif) dan tidaknya

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di

sekolah ialah faktor lingkungan.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. Ada

pun lingkungan belajar merupakan segala apa yang bisa mendukung

pembelajaran itu sendiri yang dapat difungsikan sebagai “sumber pengajaran”

atau “sumber belajar”. Bukan hanya guru saja dan buku/bahan pelajaran yang

menjadi sumber belajar.5 Lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tertib,

optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, serta kegiatan-

kegiatan yang terpusat pada peserta didik merupakan iklim yang dapat

membangkitkan nafsu, gairah dan semangat belajar. Iklim belajar yang

kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat

memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar, sebaliknya iklim belajar

yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan.6

Soedomo (dalam Mulyasa) mengemukakan bahwa:

Semakin menyenangkan tatanan lingkungan fisik, akan memberikan
dampak positif bagi proses belajar. Para pakar psikologis aliran ekologik
telah mendapatkan temuan-temuan penelitian bahwa tata warna secara
langsung mempengaruhi suasana jiwa, warna-warna cerah cenderung
menyiratkan keceriaan dan suasana jiwa yang optimistik, sedangkan

4 Tohirin., Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT. RajaGrafindo
Persada, 2006), h. 177 – 180.

5 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta : Rineke Cipta, 2004), h. 19.
6 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : PT. Rosda

Karya, 2013), h. 53.
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penggunaan warna-warna suram akan memberikan pengaruh
sebaliknya.7

Ungkapan tersebut menunjukkan suasana lingkungan belajar yang

kondusif memiliki peranan yang sangat besar dalam membangkitkan semangat

dan menumbuhkan kreativitas siswa dalam pembelajaran.

Lingkungan belajar yang diharapkan siswa adalah: (1) terciptanya

lingkungan sekolah yang kondusif; (2) terciptanya disiplin sekolah yang

mendorong terbentuknya disiplin belajar; (3) terbentuknya kondisi yang

menjadikan siswa sebagai pusat utama layanan pendidikan; (4) Terciptanya

rasa aman; (5) adanya responsbilitas siswa terhadap segala tugas yang

diberikan guru, baik tugas mandiri maupun tugas terstruktur; (6) Tersedianya

sarana pembelajaran yang memadai, seperti buku, koran dan lain-lain; (7)

adanya keteladanan guru sebagai masyarakat terpelajar; (8) adanya kinerja

profesional guru yang terandalkan; (9) adanya program kurikuler dan

ekstrakurikuler yang menyatu dengan program kurikuler; (10) Terbentuknya

konsep penetapan kriteria prestasi dalam pembelajaran; (11) Terciptanya

kondisi orang tua siswa sebagai masyarakat yang senang belajar; (12)

Terciptanya kondisi orang tua sebagai teman belajar anaknya; (13) adanya

jadwal belajar bagi siswa di rumahnya masing-masing; (14) Terciptanya

kondisi orang tua sebagai pemantau pretasi dan kegiatan belajar anak; (15)

tersedianya ruang belajar khusus bagi siswa; dan (15) Tersedianya buku dan

sumber informasi lain sebagai barang konsumsi keluarga.8

7 Ibid.
8Suyanto dan Asep Djihad, Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Profesional,

(Multisindo, 2012), h. 119.
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Perlu dipahami beberapa hal yang mempunyai peran penting dalam

penciptaan iklim sekolah yang kondusif, yaitu lingkungan fisik, lingkungan

sosial dan lingkungan budaya, ketika aspek tersebut dalam proses

pembelajaran haruslah saling mendukung. Lingkungan fisik, mampu

memberikan peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya

penyegaran, meliputi sarana dan prasarana pembelajaran yang cukup dan

memadai. Lingkungan sosial yang baik memungkinkan bagi para warga

sekolah berinteraksi secara baik, peserta didik dengan peserta didik, guru

dengan gurunya atau guru dengan tenaga kependidikan. Lingkungan budaya

memberikan suatu sendiri pola kehidupan yang dijalankan masing-masing.

Lingkungan budaya dalam hal ini dapat diartikan sebagai pola kehidupan yang

dijalankan masing-masing personil dalam keseharian.9

Dengan demikian pada hakikatnya lingkungan belajar mempengaruhi

kosentrasi belajar siswa. Jika siswa dapat memaksimalkan kosentrasinya,

maka mereka mampu menyerap materi ajar dengan baik. Hal ini akan

berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa.

Berbicara masalah hasil belajar tidak akan pernah ada habisnya. Sebab,

hasil belajar merupakan pokok pembicaraan bagi siapa saja yang

berkepentingan dalam pendidikan, orang tua, guru, masyarakat, praktisi

pendidikan, pemerintah dan lain sebagainya. Pendek kata, hasil belajar

merupakan simbol keberhasilan yang tidak terpisahkan dalam kegiatan

pembelajaran pada jalur pendidikan formal maupun non formal. Menurut

9 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),
h. 208.
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Dimyati dan Mudjiono, semua hasil belajar merupakan bahan yang berharga

bagi guru dan siswa. Bagi guru, hasil belajar siswa di kelasnya berguna untuk

melakukan perbaikan tindak mengajar dan evaluasi. Bagi siswa, hasil belajar

tersebut berguna untuk memperbaiki cara-cara belajarnya lebih lanjut. Oleh

karena itu, pada tempatnya guru mengadakan analisis tentang hasil belajar

siswa di kelasnya.10

Hasil belajar yang dicapai siswa tidak berdiri sendiri banyak faktor-

faktor yang mempengaruhi. Tetapi hasil belajar dapat dibedakan atas dua

jenis, yaitu (1) yang bersumber dari manusia yang belajar, yang disebut faktor

internal, meliputi: faktor biogis antara lain usia, kematangan, dan kesehatan.

Sedangkan faktor psikologis antara lain, kelelahan, suasana hati, motivasi,

minat, dan kebiasaan belajar; dan (2) faktor yang berasal dari luar diri manusia

yang belajar yang disebut faktor eksternal. Faktor ini antara lain faktor

manusia seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. Kemudian faktor non

manusia seperti alam, benda, hewan, udara, suara, bau-bauan dan lingkungan

fisik. Kedua faktor ini bagi peserta didik akan mempengaruhi hasil belajar.11

Berangkat dari kerangka yang telah dipaparkan lingkungan belajar yang

kondusif berhubungan erat dengan keberhasilan belajar siswa. Tinggi dan

rendahnya hasil belajar siswa sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Sebab,

lingkungan akan mempengaruhi cara berpikir, sikap dan keterampilan siswa.

Oleh karena itu, lingkungan belajar merupakan aspek tidak yang harus

10 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, h. 256
– 257.

11 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kpendidikan, Bandung,
Alfabeta, 2009, h. 166.
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diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran, maka tugas guru yang terpenting

adalah mengelola lingkungan belajar dengan sebaik-baiknya.

Kecamatan Rengat merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten

Indragiri Hulu yang memiliki 32 Sekolah Dasar Negeri. Berdasarkan hasil

studi pendahuluan yang dilakukan terlihatlah rata-rata Sekolah Dasar Negeri

yang berada di Kecamatan Rengat memiliki lingkungan belajar yang baik. Hal

ini terlihat dari kondisi: (1) Lingkungan fisik sekolah yang baik, seperti

kondisi gedung sekolah yang sangat layak, fasilitas belajar yang baik, seperti

ruangan kelas yang bersih dan nyaman, perpustakaan sekolah menyediakan

buku-buku bacaan yang diperlukan siswa, penggunaan perangkat ICT

(Information Communication Technologi) dalam kegiatan pembelajaran

(seperti CD program pembelajaran, laftop, dan infocus), meja dan kursi siswa

dalam kondisi tertata dengan baik, pencahayaan dan udara dari pentilasi

jendela juga cukup baik. (2) Lingkungan sosial sekolah yang harmonis, seperti

hubungan guru dengan siswa yang akrab dan hubungan siswa dengan sesama

siswa juga baik, serta hubungan guru dengan guru atau kepala sekolah juga

terlihat kompak. (3) Lingkungan budaya sekolah yang baik, seperti

berjalannya budaya menjaga kebersihan, budaya disiplin, dan terlaksananya

tata tertib sekolah dengan baik.12

Semestinya, ketika lingkungan belajar dalam kondisi baik, maka

diharapkan hasil belajar juga meningkat. Namun, kenyataan yang terjadi hasil

12 Sumber, Dokumentasi: Photo kondisi lingkungan belajar SDN 010 Kambesko, SDN
011 Kambesko, SDN 007 Sekip Hulu, SDN 004 Kampung Dagang, SDN 019 Kampung Dagang,
SDN 026 Rantau Mapesai, SDN 012 Sei Beringin Kecamatan Rengat, tanggal 9 sampai 17
Februari 2016 (terlampir).
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belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam masih rendah.

Masalah tersebut lebih rinci tampak dari gejala-gejala berikut ini:

1. Masih ada hasil ulangan harian siswa mata pelajaran pendidikan agama

Islam di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Menimum (KKM), yakni rata-

rata 80.13

2. Masih ada siswa yang mengikuti kegiatan remidial (pengayaan) karena

nilai hasill ulangan mata pelajaran pendidikan agama Islam tidak mencapai

standar Kriteria Ketuntasan Menimum (KKM).14

3. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas PR (Pekerjaan Rumah)

yang diberikan guru pendidikan agama Islam.15

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi, penulis ingin

menelitinya secara lebih konprehensif dengan judul: “Hubungan

Lingkungan Belajar Dengan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu.”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat masalah

dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

13 Sumber, Dokumentasi: Nilai Ulangan Harian Mapel Pendidikan Agama Islam SDN 001
Kambesko, SDN 005 Sungai Raya, SDN 007 Sekip Hulu, SDN 002 Sekip Hulu, SDN 026 Rantau
Mapesai, SDN 012 Sei Beringin dan 030 Rawa Sekip III Kecamatan Rengat, tanggal 9 sampai 17
Februari 2016 (terlampir).

14 Sumber, Wawancara: Ibu Raja Musnidarti, S.Pd.I, Bapak Mulyono, A.Ma, Nasri,
S.Pd.I, Hj. Hamida Ely, S.Ag dan Lasiman, S.Pd.I, tanggal 9 sampai 17 Februari 2016.

15 Sumber, Wawancara: Ibu Raja Musnidarti, S.Pd.I, Bapak Mulyono, A.Ma, Nasri,
S.Pd.I, Hj. Hamida Ely, S.Ag dan Lasiman, S.Pd.I, tanggal 9 sampai 17 Februari 2016.
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a. Baiknya kondisi lingkungan belajar siswa di Sekolah Dasar Se-

Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Rendahnya hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam

di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

c. Adanya hubungan yang signifikan lingkungan belajar dengan hasil

belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar

Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

d. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa mata

pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Se-Kecamatan

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

e. Faktor motivasi turut mendukung hasil belajar siswa mata pelajaran

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang mengitari kajian ini, dan

untuk mengarahkan penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dicari,

agar tidak terjadi kekeliruan, maka penulis membatasi masalahnya pada

“Lingkungan belajar dan hubungan dengan hasil belajar siswa mata

pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Rumusan Masalah
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Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah disebutkan di atas,

maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

“Apakah terdapat hubungan yang signifikan lingkungan belajar dengan

hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah

Dasar Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui

hubungan lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa mata pelajaran

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan penelitian secara individu

1) Sebagai usaha melatih diri dan kemampuan dalam

menyumbangkan ilmu pengetahuan terutama masalah penelitian.

2) Sebagai sumbangan terhadap dunia pendidikan tentang hubungan

lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa mata pelajaran

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Rengat.

3) Sebagai memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mencapai gelar

Magister Pendidikan (M.Pd) pada Universitas Islam Negeri (UIN)

Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

b. Kegunaan penelitian secara umum
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Sebagai sumbangan pada dunia pendidikan khususnya pendidikan

agama Islam tentang masalah hubungan lingkungan belajar dengan

hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam.

c. Kegunaan penelitian secara lembaga

1) Sebagai informasi kepada tenaga pengajar di Sekolah Dasar Se-

Kecamatan Rengat agar dapat mengelola lingkungan belajar dan

meningkatkan hasil belajar siswa.

2) Sebagai masukan baik bagi Dewan guru, Komite Sekolah maupun

bagi penentu kebijakan dalam pendidikan di Sekolah Dasar

Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

3) Memperkaya khazanah pengetahuan pada perpustakaan Universitas

Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interprestasi lain atau kekeliruan dalam memahami

istilah-istilah pada judul di atas, maka perlu dikemukakan penegasan istilah

dalam judul ini. Penelitian ini berjudul: ”Hubungan lingkungan belajar dengan

hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar

Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”. Berdasarkan judul tersebut

maka penegasan istilah yang penulis paparkan sebagai berikut:

1. Lingkungan belajar

Lingkungan belajar (pendidikan) dalam pengertian umum berarti situasi di

sekitar individu. Dalam pendidikan (belajar), lingkungan merupakan

segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan tempat
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mendapatkan pendidikan (belajar) disebut lingkungan pendidikan

(belajar).16 Sedangkan menurut istilah “lingkungan” adalah tempat

berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar

terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Lingkungan yang merupakan

sumber belajar memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran.

2. Hasil belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan-perubahan

perilaku yang menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram yang

disebut kegiatan pembelajaran tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu

oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan intruksional.17 Sedangkan

maksud “hasil belajar” adalah hasil yang didapat oleh siswa yang

mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik

(keterampilan) setelah mengikuti kegiatan belajar. Biasanya hasil belajar

ditunjukkan dalam bentuk nilai dari hasil belajar siswa pada bidang studi

pendidikan agama Islam.

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran

agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar

nanti setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan

16 Uyoh Sadulloh, Pedagogik (ilmu mendidik), (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 94.
17 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta : Rineke

Cipta, 2003), h. 36 – 38.
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mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara

menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu

pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup didunia

maupun diakhirat kelak.18 Sedangkan “pendidikan agama Islam “ dalam

judul ini adalah suatu mata pelajaran/bidang studi pendidikan agama Islam

yang diajarkan di sekolah.

18 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 86.


