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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sejumlah pengalaman yang mengantar peserta

didik untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia, sebagai anggota

keluarga, anggota masyarakat, bangsa dan Negara.1

Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2003. 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.2

Pendidikan tidak akan terlaksana apabila tidak memiliki unsur-unsur

pendukung, di antaranya adalah guru dan siswa. Masing-masing unsur

pendukung tersebut harus menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Guru

di tuntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik agar ia dapat

membantu sepenuhnya usaha pendewasaan anak didik dalam mencapai tujuan

pendidikan.

Guru sebagai subjek mengajar harus mampu melaksanakan proses

pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mendorong munculnya aktivitas-

aktivitas positif siswa dalam belajar, baik itu secara fisik maupun mental.

Sedangkan siswa sebagai subjek belajar harus mampu untuk melakukan

kegiatan kegiatan yang dapat mengaktifkan serta melibatkan dirinya secara

langsung ketika berlangsungnya pembelajaran.

1 Abdul Rachman Shaleh. (2006), Pendidikan Agama dan Pembangunan  Watak  Bangsa,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 53-54

2 Hasbullah. (2004), Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4
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Belajar itu pada prinsipnya adalah berbuat atau beraktivitas. Tidak ada

belajar jika tidak ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip

yang sangat penting dalam proses pembelajaran.3

Aktivitas belajar merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui

proses pembelajaran. Aktivitas belajar itu pada dasarnya tidak hanya sekedar

menerima dan menyerap informasi yang disampaikan oleh guru saja, tetapi

lebih luas dari itu agar hasil belajarnya lebih baik dan sempurna. Artinya segala

sesuatu yang bisa mengaktifkan siswa ketika belajar menjadi faktor penting

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Semakin tinggi aktivitas belajar

siswa, maka semakin tinggi pula peluang berhasilnya pembelajaran. Ini berarti

kegiatan guru mengajar, harus mampu merangsang siswa melakukan berbagai

aktivitas belajar. 4

Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus

menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif bertanya,

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan

suatu proses aktif dari peserta didik dalam membangun pengetahuan, bukan

proses pasif yang hanya menerima penjelasan guru tentang pengetahuan.

Apabila pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada pesera didik

untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat

belajar. Peran aktif peserta didik sangat penting dalam rangka pembentukan

3 Sardiman. (2010), Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Press, h. 95
4 Nana Sudjana. (2009), Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru

Algesindo Offset, h. 72
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generasi yang kreatif, yang menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya

dan orang lain.5

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SDN 002

Kepenuhan Desa Rantau Binunuang Sakti Kecamatan Kepenuhan Kabupaten

Rokan Hulu, penulis melihat pada proses pembelajaran yang mereka lakukan

sudah terlihat cukup baik, di antaranya mereka telah memberitahukan tujuan

pada awal proses pembelajaran, seperti sebelum memulai pembelajaran mereka

membukanya dengan bacaan basmallah, dan sebelum memulai pembelajaran

guru melakukan absensi terhadap murid, guru mengulangkan kembali materi

pembelajaran yang telah diajarkan sebelumnya atau materi pembelajaran yang

telah berlalu, guru  menanyakan kepada murid tentang materi pembelajaran

yang telah mereka pelajari, guru sudah menyampaikan tujuan dan

menerangkan isi dari materi pembelejaran, murid diberi kesempatan oleh guru

untuk menanyakan kembali meteri yang tidak dimengerti, murid diminta oleh

guru untuk menyimpulkan isi dari materi pembelajaran yang telah mereka

pelajari.

Dengan demikian seharusnya aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh

murid tersebut dapat menghasilkan atau mewujudkan aktivitas belajar yang

baik, sehingga mereka dapat memahami dari apa yang mereka pelajari. Namun

dalam kenyataannya tidaklah demikian, Aktivitas belajar murid dalam

mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 002 Kepenuhan

kecamatan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan Kabupatan

5 Hartono, dkk. (2009), Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan,
Zanafa Publishing, Pekanbaru, h. 11
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Rokan Hulu belum terlihat efektif, hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai

berikut:

1. Situasi belajar terlihat vakum, tidak ada pertanyaan yang muncul dari

murid.

2. Murid tidak mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.

3. Pada umumnya mereka mendapatkan nilai rata-rata 6, untuk mata

pelajaran Agama Islam.6

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat

persoalan ini kepermukaan, yaitu menjadikan sebagai suatu permasalahan

dalam sebuah penelitian yang berjudul: “AKTIVITAS BELAJAR MURID

DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA

ISLAM DI SDN 002 KEPENUHAN DESA RANTAU BINUANG SAKTI

KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengangkat judul ini berdasarkan beberapa pertimbangan

sebagai berikut:

1. Masalah ini sangat urgen untuk diteliti secara mendalam, karena ia

berhubungan keberhasilan proses belajar dan mengajar khususnya di

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 002 Desa Rantau

Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sejauh pengetahuan penulis masalah ini belum pernah diteliti.

C. Penegasan Istilah

6 Sumber Daftar Nilai Pendidikan Agama Islam. Murid SDN 002 Kepenuhan 2010-2012
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Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat di

dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan penjelasan sebagai

berikut:

1. Aktivitas: Aktivitas adalah keaktifan, kesibukan kerja atau salah satu

kegiatan kerja yang dilaksanakan pada tiap bagian dalam suatu kegiatan.7

Aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan di dalam

pembelajaran yang melibatkan siswa baik secara fisik maupun mental.

2. Belajar: Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.8 Belajar menurut penulis sendiri adalah

suatu proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari latihan

pengalamannya, yang dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, kecakapan atau

dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan menuju pendewasaan

diri.

3. Mengikuti: Hadir di kelas ketika pelajaran disampaikan oleh guru.9

Dalam artian murid melaksanakan semua aktivitas dalam proses belajar

Pendidikan Agama Islam.

4. Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikan dapat

7 Depdikbud. (2002), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h. 950
8 Hamzah B Uno dan Nurdin Mohamad. (2011), Belajar dengan Pendekatan Pailkem,

Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 140
9 Sardiman. (2001), Intreaksi, Motivasi, Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, h. 20
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memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam serta menjadikannya

sebagai pandangan hidup.10

5. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik (jasmani) maupun

mental (rohani) sehingga terjadinya perubahan tingkah laku yang baru.11

Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai

kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran baik itu

melibatkan fisik (jasmani) maupun mental (rohani) siswa sehingga terjadi

perubahan tingkah laku yang baru di dalam diri siswa setelah berakhirnya

pembelajaran.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan pada

halaman terdahulu, maka dapatlah diidentifikasikan permasalahan dalam

penelitian ini sebagai berikut:

a. Apa saja aktivitas belajar Murid dalam mengikuti pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SDN 002 Kepenuhan Desa Rantau

Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar murid di

dalam mengikuti Pembelajaran Pendidikan Agama Islam?

c. Bagaimana aktivitas belajar murid dalam mengikuti pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SDN 002 Kepenuhan Desa Rantau

Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

10 Zakiah Darajat. (1992), Ilmu Pendidikan Agama, Jakarta: Bumi Aksara, h. 86
11 Sardiman, Op. cit, h. 21
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d. Apa kesulitan mereka yang paling dominan dalam mengikuti

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam?

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyak masalah yang menyangkut penelitian ini, maka

penulis membatasinya pada aktivitas belajar murid dalam mengikuti

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan faktor-faktor yang

mempengaruhi murid dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di SDN 002 Kepenuhan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

pada penelitian ini adalah:

a. Bagaimana aktivitas murid dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di SDN 002 Kepenuhan Desa Rantau Binuang Sakti

Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas Belajar murid dalam

mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 002

Kepenuhan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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a. Untuk mengetahui secara jelas aktivitas murid dalam mengikuti

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas murid

dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Manfaat  Penelitian

a. Bagi peneliti, menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam melihat

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran pendidikan,

pendidikan agama khusunya, dan mencari alternative penyelesain

tersebut,

b. Bagi Sekolah, memberikan sumbangan bagi sekolah dalam dalam

perbaikan proses pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan

hasil belajar siswa khususnya, dan perbaikan kualitas sekolah pada

umumnya.

c. Bagi murid

a) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

b) Meningkatkan hasil belajar siswa pada Pelajaran Pendidikan

Agama Islam,

c) Menambah keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapat, ide,

dan gagasan.

d. Bagi guru, sebagai mottivasi dan mengoptimalkan aktivitas dalam

proses belajar mengajar, sehingga dapat memberikan pengajaran yang

lebih baik kepada murid.


