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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan 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 spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".1 Pendidikan merupakan suatu proses

terhadap anak didik berlangsung terus sampai anak didik mencapai pribadi

dewasa susila.2

Pendidikan merupakan usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan

kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam

pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap

jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya berkaitan dalam suatu sistem pendidikan

yang integral. Sedangkan proses belajar mengajar merupakan sebuah kegiatan

yang integral (utuh terpadu) antara siswa sebagai pelajar yang sedang belajar

dengan guru yang sebagai pengajar yang sedang mengajar. Dalam kesatuan

1Depdiknas, Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Jakarta : Indonesia
Legal Centre Publising, 2008, h. 112

2 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 5
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kegiatan ini terjadi interaksi resip-rokal yakni hubungan antara guru dengan para

siswa dalam situasi instruksional, yaitu suasana yang bersifat pengajaran.3

Pembelajaran merupakan suatu upaya membelajarkan atau suatu upaya

mengarahkan aktivitas siswa ke arah aktivitas belajar. Di dalam proses

pembelajaran, terkandung dua aktivitas sekaligus, yaitu aktivitas mengajar (guru)

dan aktivitas belajar (siswa). Proses pembelajaran merupakan proses interaksi,

yaitu interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Proses

pembelajaran merupakan situasi psikologis, di mana banyak ditemukan aspek-

aspek psikologis ketika proses pembelajaran berlangsung.4

Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang lebih

luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi

edukatif. Proses belajar mengajar ini bukan hanya penyampaian pesan berupa

materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang

sedang belajar.5 Pendidikan Islam ialah usaha yang dilakukan pendidik terhadap

anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang banar dari segala

sesuatu didalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing kearah pengenalan

dan pengakuan akan tempat tuhan yang tepat didalam tatanan wujud dan

keperibadaan.6

Pendidikan agama Islam adalah penataan individual dan sosial yang dapat

menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan menerapkannya secara

3Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2006, h. 237

4 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan
Kompetensi), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 8

5 Much. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 4
6 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid I, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 8-9
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sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Guru agama dalam proses

pendidikan agama Islam, sangat diharapkan mampu menata lingkungan psikologis

ruang belajar sehingga mengandung atmosfer (suasana perasaan) iklim kondusif

yang memungkinkan para siswa mengikuti proses belajar dengan tenang dan

bergairah.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan Agama

Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, keterampilan

mempraktekkannya, dan meningkatkan pengamalan ajaran Islam itu dalam

kehidupan sehari-hari. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan utama

Pendidikan Agama Islam adalah keberagamaan, yaitu menjadi seorang Muslim

dengan intensitas keberagamaan yang penuh kesungguhan dan didasari oleh

keimanan yang kuat.

Lembaga pendidikan bertujuan menyiapkan peserta didik yang beriman,

bertakwa kreatif dan inovatif serta berwawasan keilmuan dan juga dipersiapkan

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Usaha

menyiapkan peserta didik dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan seperangkat

pembelajaran yang diberikan kepada murid termasuk di dalamnya mata pelajaran

agama .7

Untuk mewujudkan hal demikian, maka Pembelajaran Agama Islam di

sekolah harus benar-benar dilaksanakan dengan cara yang baik agar dapat

diterima dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

7 Depdiknas Op.Cit, h. 14
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bernegara sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan yang kita harapkan.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut :

َرانِِھ أَْو  َدانِِھ أَْو یُنَصِّ َما ِمْن َمُولُوٍد إِالَّ یُْولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة، فَأَبََواهُ یُھَوِّ
وَن فِْیھَا ِمْن َجْدَعاَء؟ َسانِِھ، َكَما تُْنتُِج اْلبَِھْیَمةُ بَِھْیَمةً َجْمَعاَء ھَْل تُِحسُّ یَُمجِّ
Artinya:

“Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah.
Maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani,
atau Majusi. Seperti hewan melahirkan anaknya yang sempurna, apakah kalian
melihat darinya buntung (pada telinga)?”

Berdasarkan hadits diatas dapat dijelaskan bahwa yang terkandung dalam

hadis tersebut  adalah; seorang pendidik sangat berpengaruh terhadap peserta

didiknya, yang akan menjadikan siswanya menjadi pribadi yang lebih baik atau

tidak, menjadi lebih pintar atau tidak dan menjadikan pribadi yang berakhlak

mulia ataupun tidak.

Seorang guru dianjurkan untuk memberikan data lengkap untuk kemudian

dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi tema materi pembelajaran. Termasuk

metode pendidikan juga adalah seorang pendidik dianjurkan untuk menjelaskan

manfaat dan tujuan sebuah pembelajaran sehingga peserta didik tidak memperoleh

ambiguitas maksud sebuah pembelajaran.

Belajar mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu

sama lain di dalam proses pengajaran. Belajar menunjukkan apa yang dilakukan

seseorang subyek yang menerima pengajaran (anak didik), sedangkan mengajar

menunjukkan apa yang dilakukan oleh guru (yang mengajar). Dua konsep

pengajaran tersebut menjadi terpadu dalam satu kegiatan, yaitu: di saat terjadi



5

interasi antara guru dan murid di saat pengajaran itu berlangsung. Hal ini yang

dimaksud belajar dengan mengajar sebagai proses.

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas

atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil belajar yang diperoleh dari

kegiatan pembelajaran di sekolah atau diperguruan tinggi yang bersifat kognitif

dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan

oleh matapelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai Tes atau angka nilai yang

diberikan oleh guru.8

Keberhasilan proses belajar mengajar tidak terlepas dari faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah

kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, motif, cara belajar, lingkungan keluarga

dan sekolah.9

Sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar memberi pengaruh

pada prestasi belajar siswa.  Misalnya seorang siswa mengikuti kegiatan olah raga

maka akan lebih menonjol dalam bidang olahraga, tetapi jika seseorang yang

mengikuti kegiatan keagamaan akan memiliki pelajaran agama yang lebih baik.

Kegiatan agama yang ada di sekolah adalah adanya Rohis. Rohis adalah kegiatan

ekstrakurikuler yang berbasis keagamaan untuk membentuk generasi Islam yang

Qur’ani. Kegiatan rohis adalah suatu wadah besar yang dimiliki oleh siswa untuk

menjalankan aktivitas dakwah disekolah. Kegiatan rohis ini merupakan kegiatan

8 Tulus Tu’u. Peran Disiplin Pada Perilaku dan Hasil Siswa. Jakarta:Rieneka Cipta. 2004. h. 76
9 Ibid
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Ekstra Kurikuler yang di jalankan di luar jam pelajaran. Tujuannya untuk

menunjang dan membantu memenuhi keberhasilan pembinaan Intra Kurikuler.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di SMP N 1 Keritang

mengatakan bahwa di sekolah ini memiliki program kegiatan pembelajaran di luar

jam pelajaran untuk semua siswanya, yakni rohis yang dilaksanakn selama

seminggu 2 kali. Tetapi tidak semua siswa mendaftarkan dirinya mengikuti

kegiatan rohis, karena sekolah tidak mewajibkan siswa untuk mengikuti kegiatan

rohis hanya siswa yang mau saja yang mendaftarkan diri menjadi anggota rohis.

Intinya sekolah meminta siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada

di sekolah, siswa dibebaskan memilih.10 Dalam hal ini siswa yang mengikuti

kegiatan rohis berupaya untuk lebih memahami lagi tentang Islam yang telah di

ajarkan dalam Al-qur’an, dalam kegiatan ini tentu berkaitan dengan pembelajaran

Agama Islam, sehingga akan membantu pengetahuan siswa tentang Islam itu

sendiri, dan akan memberikan suatu pengaruh kepada siswa untuk lebih mudah

dalam melaksankan kegiatan pembelajaran Agama Islam di kelas dan memperoleh

hasil belajar yang baik.

Namun kenyataannya berdasarkan pengamatan sementara di lapangan

terutama berkaitan dengan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran

PAI di SMP Negeri 1 Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

masih tergolong rendah dan tidak mencapai nilai KKM. Untuk lebih jelasnya

dapat di lihat dari gejala-gejala yang ada antara lain:

10 Hasil wawancara dengan bapak Zulfan, S.S selaku kepala sekolah SMPN I Keritang pada
Tanggal 26 November 2014.
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1. Sebagian siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran Agama Islam hal

ini terlihat siswa hanya diam saja tanpa ada keinginan untuk bertanya

ketika dalam proses belajar mengajar

2. Sebagian siswa tidak mengerjakan soal tepat pada waktunya, hal ini

dikarenakan siswa nampak ngantuk pada saat proses pembelajaran.

3. Masih ada sebagian siswa yang belum mencapai KKM, hal ini dilihat

ketika diadakan ulangan harian dari 45 atau 50% orang siswa yang

mengikuti kegiatan Rohis hanya 20 atau 40% yang mencapai KKM yaitu

75.

4. Sebagian siswa ada yang tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru

dengan benar, walaupun materi pelajaran telah selesai diuraikan oleh guru.

Berdasarkan gejala di atas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masih rendah. Gejala tersebut

menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Padahal untuk mewujudkan tercapainya hasil pembelajaran diperlukan berbagai

faktor pendukung yang berkaitan dengan proses belajar itu sendiri.

Dari latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Komparasi Prestasi Belajar pada

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam antara Siswa Ikut Rohis dengan

Siswa Tidak Ikut Rohis di SMP N 1 Keritang Kecamatan Keritang

Kabupaten Indragiri Hilir”.



8

B. Penegasan Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu, ” Komparasi Prestasi Belajar pada

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam antara Siswa Ikut Rohis dengan Siswa

Tidak Ikut Rohis di SMP N 1 Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri

Hilir, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Prestasi Belajar adalah kemampuan yang diperoleh setelah melalui proses

belajar. Dalam hal ini, belajar merupakan suatu proses. Dapat berupa

keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta kognitif, kepribadian, sikap,

afektif, Kelakuan, keterampilan dan penampilan psikomotorik.11

2. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati,

mengimani, bertaqwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama islam dari

sumber utamanya kitab suci Al Qur‟an dan al Hadits, melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran latihan serta penggunaan pengalaman.12

3. Organisasi Rohis adalah wadah yang menampung siswa-siswi muslim.

Kerohanian Islam barasal dari kata “Rohani” dan “Islam”, yang berarti

sebuah lembaga untuk memperkuat keislaman, yang dikemas dalam bentuk

ekstra kurikuler (eskul).13

11 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001, h. 28-29
12 Ramyulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, h. 21
13 Muhaimin , Paradigma Pendidikan Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007, h. 175
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

diidentifikasikan masalah penelitian ini sebagai berikut :

a. Sebagian siswa tidak mengerjakan soal tepat pada waktunya, hal ini

dikarenakan siswa nampak ngantuk pada saat proses pembelajaran.

b. Masih ada sebagian siswa  yang tidak dapat mengerjakan tugas berkaitan

dengan Islam, meskipun sudah mengikuti kegiatan Rohis.

c. Masih ada siswa yang prestasi belajarnya rendah, hal ini dikarenakan tidak

mengikuti kegiatan Rohis.

d. Masih ada sebagaian siswa yang kurang rajin sholat atau mengikuti acara

keagamaan, meskipun mengikuti kegiatan Rohis.

e. Masih terdapat siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata KKM

yaitu 70

2. Pembatasan Masalah

Karena banyaknya masalah yang ada di identifikasi masalah di atas, dan

didasarkan atas keterbatasan penulis baik tenaga, waktu, maupun biaya maka

penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

komparasi prestasi belajar pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam

antara siswa ikut rohis dengan siswa tidak ikut rohis di SMP N 1 Keritang

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.



10

3. Perumusan Masalah

Berangkat dari pembatasan masalah di atas, maka masalah penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah ada perbedaan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam antara Siswa Ikut Rohis dengan Siswa Tidak Ikut Rohis di

SMP N 1 Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui perbedaan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam antara Siswa Ikut Rohis dengan Siswa Tidak

Ikut Rohis di SMP N 1 Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri

Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini di kelompokan secara teoritis dan praktis

yaitu:

a. Manfaat secaraTeoritis

1) Menambah khazanah pengetahuan dalam perpustakaan bagi yang

berkecimpung dalam dunia pendidikan, sehingga dapat menjadi

rujukan bagi semua akademis dalam pengembangan studi lain.

2) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang akan

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan.
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b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua

pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

1) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi

dan telaah para pendidik untuk meningkatkan dedikasi dan

loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab pendidik maupun

siswa.

2) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan koreksi hubungan

antara materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan

ekstrakulikuler Rohis.

3) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bukti bahwa apakah

kegiatan ekstrakulikuler Rohis memang menjadi penyebab

turunnya prestasi belajar siswa atau bukan.


