
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan manusia karena pada dasarnya pendidikan tidak

terlepas dari tugas manusia yang memiliki potensi untuk dididik dan terdidik.

Pendidikan  tidak terlepas dari tugas manusia untuk menumbuh dan

mengembangkan usaha-usaha pembawaan baik jasmani maupun rohani

khususnya dalam pendidikan Islam. Usaha-usaha tersebut dilakukan untuk

menanamkan nilai-nilai agama pada manusia dan norma-norma serta

mewariskannya kepada generasi berikutnya yang akan dikembangkan dalam

hidup dan kehidupan yang tidak terlepas daripada pendidikan yang

diaplikasikan pada proses pembelajaran.

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa

dipisahkan antara satu dari yang lain, dimana dalam proses pembelajaran

peserta didik dipandang sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran

didik), sedangkan mengajar menunjukkan pada apa yang harus dilakukan oleh

guru sebagai pendidik.

Pendidikan yang harus ditanamkan pertama kali kepada anak didik

adalah pendidikan tauhid yaitu tidak menyekutukan Allah.Pendidikan

merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan wajib dimiliki setiap orang.

Karena pentingnya ilmu; Al-Quran menyebutkan perbedaan yang jelas antara
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orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu,1 sebagai mana firman Allah

dalam Al-Quran sebagai berikut:
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Artinya : Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah juga menegaskan dalam hadisnya:

أنسعبدالبرعنابنراوه: ُمْسلِمٍ ُكلِّ فَِرْیَضةَُعلَىاْلِعْلمِ طَلَبُ 

Artinya : Menuntut ilmu adalah fardu atas tiap-tiap muslim.3

Proses pembelajaran Islam dalam pendidikan agama Islam sebenarnya

sama dengan proses pembelajaran umumnya, namun yang membedakan adalah

bahwa dalam pendidikan Islam proses maupun hasil belajar selalu inhern

dengan ke Islaman dan memliliki sistem pengajaran dan materi yang selaras

dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk menyucikan manusia.4

Dalam proses pembelajaran salah satu prinsip dasar yang harus

senantiasa diperhatikan bahwa dalam penilaian pembelajaran meliputi tiga

aspek yaitu aspek kognitif,afektif dan psikomotorik. Ketiga aspek ini tidak

dapat dipisahkan satu sama lain secara eksplisit.5 Apapun mata

pelajarannyaselalu mengandung tiga aspek ini, namun penekanannya berbeda.

Pada mata pelajaran yang menuntut kemampuan berfikir menyangkut pada

1 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, 2006, Jakarta, PT. Raja Grafindo, h.
404.

2 QS, Al-Mujadilah,ayat 11.
3 Sayyid Ahmad, Mukhtaral Ahadist, 2005, Mesir, h. 107.
4 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 2004,

2004, Bndung, PT. Remaja Rosda Karya. h. 79.
5 Anas Sudijono, 2011, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada, h. 48.



aspek kognitif sedangkan mata pelajaran yang menuntut pada praktik lebih

menitik beratkan pada aspek psikomotorik dan keduanya selalu mengandung

aspek afektif.

Dalam dunia pendidikan  guru  dituntut memiliki kompetensi yang baik

ketika sedang terjadinya proses belajar mengajar,  sehingga kemampuan

kognitif siswa dalam proses pembelajaran pun cenderung positif, seperti rajin

dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik dan

mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sesuai dengan materi

pelajaran yang ada.

Sebaliknya apabila guru dinilai tidak memiliki kompetensi yang baik

dalam mengajar, maka kemampuan kognitif siswa dalam proses pembelajaran

tersebut dan hasil belajar siswa pun cenderung negatif, seperti tidak memahami

materi pelajaran yang di ajarkan oleh guru, malas dalam mengikuti mata

pelajaran guru tersebut dan sebagainya khususnya dalam pembelajaran

pendidikan agama Islam, oleh karena itu fenomena yang terjadi saat ini adalah

banyak guru yang profesional dalam mengajar tetapi masih banyak siswa

dimana kemampuan kognitifnya lemah dalam pengetahuan atau memahami

materi pelajaran yang ada terlebih pada mata pelajaran pendidikan agama

Islam.

Mata pelajaran yang berkaitan dengan kognitif adalah mata pelajaran

yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi

kemampuan dan pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri menunjukkan tingkat

pengetahuan seseorang dalam suatu pemahaman tertentu. Dalam hal ini



pengetahuan siswa dapat dilihat dari kecakapan  siswa dalam menjawab

pertanyaan-pertanyaan secara tepat. Dalam pembelajaran kognitif akan efektif

bila menggunakan prinsip belajar sambil bertanya. Pemahaman atau

pengetahuan dilatih melalui pertanyaan secara berulang-ulang akan menjadi

kebiasaan atau otomatis dilakukan. Keberhasilan pengembangan psikomotorik

juga akan berdampak positif terhadap pengembangan aspek kognitif  dan

afektif.

Dengan memiliki kecakapan kognitif siswa akan memiliki kemampuan

pengetahuan yang cerdas yang mudah diamati baik kuantitasnya maupun

kualitasnya. Namun disamping kecakapan kognitif tidak terlepas dari

kecakapan psikomotorik siswa yang juga banyak terikat oleh kecakapan

afektif. Jadi, kecakapan kognitif siswa merupakan manifestasi wawasan

pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya. Dalam pembelajaran

pendidikan agama Islam sebenarnya ranah tujuan pendidikan Islam itu lebih

luas disamping kognitif, afektif, psikomotorik, juga meliputi ranah konatif dan

performance. Namun untuk mengembangkan kompetensi peserta didik tidak

akan terlepas dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMK Taruna

Pekanbaru diketahui bahwa dalam proses pembelajaran guru pendidikan agama

Islam selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun dengan demikian

belum sepenuhnya dapat menunjang pengetahuan seluruh siswa dalam

memahami materi yang diberikan. Dalam hal ini dari hasil wawancara guru



pendidikan agama Islam  di SMK Taruna Pekanbaru adapun gejala-gejalanya

sebagai berikut:

1. Sebagian siswa masih ada yang tidak memahami materi pembelajaran yang

telah diajarkan.

2. Masih ada sebagian siswa yang tidak bisa menjawab ketika diberikan

pertanyaan.

3. Nilai sebagian siswa masih rendah dalam mengerjakan ulangan.

4. Masih ada sebagian siswa yang tidak fokus ketika guru sedang mengajarkan

materi pembelajaran.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, menunjukkan adanya

pencapaian kemampuan pengetahuan  siswa yang tergolong rendah. Padahal

latar belakang guru sudah mendukung dalam hal memaksimalkan proses

pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan tujuan pembelajaran yang

telah ditentukan. Oleh karena itu,  dari gejala-gejala diatas tersebut, penulis

tertarik untuk menelitinya yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah

dengan judul:“Kemampuan Aspek Kognitif Siswa dalam Proses

Pembelajaran Pendidikan Agama Islampada Jurusan Tehnik Otomotif

Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

1. Kemampuan Kognitif adalah suatu dasar yang dapat dilakukan oleh para

siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dapat kita

ketahui bahwa kemampuan kognitif ini adalah suatu dasar yang akan



dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian

siswa.  Sedangkan menurut Good dalam buku Sukardi kemampuan kognitif

adalah merupakan proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan

perkembangannya dari persepsi, interopeksi, atau memori siswa.6Jadi

kemampuan kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan siswa dalam mengetahui atau memahami materi dalam proses

pembelajaran.

2. Proses Pembelajaran adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang dapat membentuk

atau mengubah struktur kognitif siswa.7 Pembelajaran merupakan bantuan

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

3. Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang berdasarkan pokok-

pokok kegiatan dan pokok yang meliputi aspek Al-Quran/Hadist, aspek

keimanan, aspek akhlak, aspek fiqih/ibadah, aspek tarikh(Sejarah Islam),

muamalat urusan pribadi manusia, tata susila dan ajaran akhlak.8 Dalam

penelitian ini pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah mata pelajaran yang memuat kegiatan pendidikan agama Islam.

6 Sukardi, 2011, Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya, Jakarta: Bumi Aksara,
h. 75.

7 Wina sanjaya, 2005, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi, Jakarta, PT. Kencana, h. 81.

8 Ramayulis, 2008, Metode Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, h.4.



C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan

sebagai berikut:

a. Bagaimana kemampuan aspek kognitif siswa dalam proses pembelajaran

pendidikan agama Islam pada jurusan tehnik otomotif SMK Taruna

Pekanbaru?

b. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kemampuan aspek kognitif

siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada jurusan

tehnik otomotif SMK Taruna Pekanbaruyang belum sepenuhnya

optimal?

c. Bagaimana pemahaman kemampuan aspek kognitif siswa dalam proses

pembelajaran pendidikan agama Islam pada jurusan tehnik otomotif

SMK Taruna Pekanbaru dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam

yang masih tergolong rendah?

d. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kemampuan aspek kognitif

siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada jurusan

tehnik otomotif SMK Taruna Pekanbaru yang belum teridentifikasi

sepenuhnya?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang teridentifikasi, mulai dari

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, maka oleh karena itu diperlukan

batasan masalah  agar fokus permasalahan dapat mengenai sasaran. Dalam



hal ini penulis membatasi penelitian pada kemampuan  aspek kognitif siswa

dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan faktor yang

mempengaruhi kemampuan aspek kognitif siswa dalam proses pembelajaran

pendidikan agama Islam pada jurusan tehnik otomotif SMK Taruna

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan

permasalahan penelitian sebagai berikut:

a. Bagamanakah kemampuan aspek kognitif siswa dalam proses

pembelajaran pendidikan agama Islam pada jurusan tehnik otomotif

SMK Taruna Pekanbaru?

b. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan aspek kognitif

siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada jurusan

tekhnik otomotif SMK Taruna Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kemampuan aspek kognitif siswa dalam proses

pembelajaran pendidikan agama Islam pada jurusan tehnik otomotif

SMK Taruna Pekanbaru

b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor  yang mempengaruhi kemampuan

aspek kognitif siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam

pada jurusan tehnik otomotif SMK Taruna Pekanbaru



2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi penulis, dapat mengetahui kemampuan dalam proses pembelajaran

kepada siswa.

b. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam, agar selalu berusaha lebih baik lagi

dalam mengajarkan Pendidikan Agama Islam.

c. Sebagai bahan masukan pikiran terhadap peningkatan mutu pendidikan

dimasa yang akan datang.

d. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan

agama Islam (S.Pd.I)  di UIN SUSKA RIAU.


