
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses pendidikan guru merupakan salah satu faktor yang

menentukan terhadap keberhasilan muridnya dengan demikian guru dalam

pelaksanaan proses belajar mengajar tidak hanya dituntut agar mampu

menyampaikan materi pelajaran dan menguasai bahan pelajaran tetapi harus dapat

mengaktifkan diskusi terpimpin murid dalam proses belajar mengajar. Guru

hendaknya selalu berusaha memberikan bimbingan dan selalu mendorong

semangat belajar anak didik, mengorganisasikan kegiatan belajar sebaik mungkin

dan menjadi media informasi yang sangat dibutuhkan murid dibidang

pengetahuan, keterampilan dan perilaku atau sikap.1

Masalah pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam

pembangunan manusia seutuhnya, karena kemampuan, kecerdasan dan

kepribadian suatu bangsa yang akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan

yang ada sekarang ini. Bahkan kemajuan suatu masyarakat atau bangsa banyak

ditentukan oleh pendidikannya. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan

sentral dalam pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, sebab

manusia selain subyek pembangunan juga sebagai objek pembangunan, serta

manusia itu sendiri yang akan menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

pasal 6 menyebutkan bahwa:

1 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia), 1994, h. 173
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Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar, bertanggung jawab terhadap
kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. (Dasar, fungsi dan tujuan,
pasal 3) mengatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa  bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2

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

bernegara sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan yang kita harapkan.

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya: ”Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami
kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara
kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan
mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan
Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum
kamu ketahui.” (Qs : Al Baqarah : 151)

Adapun dasar pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Indonesia

mempunyai landasan-landasan yang cukup mantap. Landasan-landansan tersebut

dapat ditinjau dari segi religius, psikologis, sosiologis dan yuridis formil.3

2 Depdiknas, UU  Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Depdiknas,
2003), h. 12

3 Sahilun , Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja,
(Jakarta: Kalam Mulia), 2002,  h. 23



Pendidikan Agama Islam disebutkan dalam Kurikulum 2004 Standar

Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah :

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa,

berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab

suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta

penggunaan pengalaman.4 Mengingat pentingnya pendidikan bagi anak juga

dinyatakan dalam ayat Al-Qur’an yaitu sesuai dengan firman Allah SWT SWT

berikut:

Artinya: “Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. Dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan” (Qs: Al Mujaadilah: 11)

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. Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia Pendidikan

Agama Islam saat ini, adalah bagaimana cara penyampaian materi pelajaran

4 http://islamblogku.blogspot.com/2009/07/pengertian-dan-tujuan-pendidikan- ama_dari
lintas berita.com1274.html



agama tersebut kepada peserta didik sehingga memperoleh hasil semaksimal

mungkin.

Guru adalah semua orang yang berwewenang dan bertanggung jawab

terhadap pendidikan, murid-murid, baik  secara individu maupun klasikal baik

disekolah maupun diluar sekolah5. Tugas guru dalam proses belajar mengajar

meliputi tugas paedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial. Tugas paedagogis

adalah tugas membantu, membimbing dan memimpin. Sardiman mengemukakan

bahwa:

Untuk dapat mampu melaksanaakan tugas mengajar dengan baik, guru
harus memiliki kemampuan profesional, yaitu terpenuhinya sepuluh
kompetensi guru, yang meliputi (1) Menguasai bahan, (2) Mengelola
program belajar mengajar, (3) Mengelola kelas, (4) Penggunaan media
atau sumber, (5) Menguasai landasan-landasan pendidikan, (6) Mengelola
interaksi belajar mengajar, (7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan
pelajaran, (8) Mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan di
sekolah, (9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah dan
(10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian
pendidikan guna keperluan pengajaran.6

Pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, terdapat beberapa aspek

kemampuan yang harus dikuasai dan dilakukan oleh guru dalam mengajar, agar

kegiatan belajar mengajar dapat efektif. mengajar yang efektif tergantung pada

tiga hal yaitu: kepribadian guru, Strategi yang dipilih, pola tingkah laku dan

kompetensi yang relevan. Dalam sistem belajar mengajar yang sifatnya klasikal,

guru harus berusaha agar proses belajar mengajar mencerminkan komunikasi dua

arah. Hal ini menuntut guru untuk mampu memilih Strategi mengajar yang tepat.

5 Syaiful Bakhri Djamarah, Prestasi dan Kompetensi Guru, (Surakarta: Usaha Nasional,
1994), h. 32

6 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Press), 2004, h.
164



Kebanyakan siswa beranggapan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah

pelajaran yang sulit dan membosankan. Berbagai usaha telah dilakukan guru agar

siswa dapat belajar dan menyerap hasil pembelajaran dengan baik, diantaranya

penggunaan metode yang biasa digunakan guru dalam penyampaian materi seperti

ceramah, mencatat dan sistim hapalan, guru sebagai pusat pembelajaran atau guru

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Metode tersebut menyebabkan siswa

kurang aktif dalam proses pembelajaran dimana pada saat guru menerangkan

siswa tidak memperhatikan, gelisah, melamun dan malu bertanya kepada guru

apabila materi yang dipelajarinya masih belum dimengerti.

M. Daud Ali menyatakan bahwa mempelajarai agama Islam merupakan

kewajiban bagi setiap pemeluk agama Islam, karena mempelajari ajaran agama

Islam hukumnya adalah fardu ‘ain, yakni kewajiban bagi setiap pribadi muslim

dan muslimah, sedangkan mengkaji ajaran Islam, terutama yang dikembangkan

oleh akal pikiran  manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok

masyarakat untuk mempelajarinya7.

Agama Islam bersumber dari wahyu Allah SWT, sedangkan ilmu

pengetahuan bersumber dari pikiran manusia yang disusun berdasarkan hasil

penyelidikan alam Ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebenaran ilmiah, yaitu

kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. IPTEK dalam Islam

dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam rangka peningkatan ubudiyah

7 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006),
h. 90



kepada Allah SWT. Karena itu Islam memandang IPTEK sebagai bagian dari

pelaksanakan kewajiban manusia makhluk Allah SWT yang berakal.8

Pendidikan agama Islam berkaitan dengan akhlakul karimah, sehingga dapat

membentuk sikap siswa yang baik dan sesuai dengan aturan agama. Guru di SDN

Muhammadiyah 019 Bangkinang  melakukan banyak upaya untuk meningkatkan

sikap yang baik pada siswa agar siswa dapat mengikuti pelajaran. Selain itu guru

juga berupaya meningkatkan aktivitas belajar khususnya pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh guru antara

lain:

1. Kegiatan pembelajaran tepat waktu

2. Memilih administrasi pembelajaran

3. Menggunakan media pembelajaran

4. Memberikan hadiah/penghargaan kepada siswa

5. Menggunakan metode bervariasi.

Namun berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SD

Muhammadiyah 019 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

masih ditemui gejala-gejala atau fenomena khususnya pada pelajaran Pendidikan

Agama Islam sebagai berikut:

1. Sebagian siswa masih terlihat belum berani bertanya jika ada materi

pelajaran yang belum dipahami.

2. Sebagian siswa masih di jumpai ketika mengerjakan tugas tidak tepat

waktu.

8 Toto Suryana dkk, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Tiga Mutiara, 2006), h.36



3. Sebagian siswa kurang memperhatikan guru ketika menyampaikan materi

pelajaran

4. Masih ada siswa yang belum menggunakan media disekitarnya untuk

memperoleh informasi tentang materi pelajaran.

Berdasarkan gejala-gejala di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya

aktivitas belajar siswa khususnya pada pelajaran PAI. Pada dasarnya banyak

upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa,

namun belum dapat tercapai secara optimal. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk

menerapkan Strategi Pembelajaran Active Observation And Feedback dalam

pembelajaran PAI untuk meningktkan aktivitas belajar siswa.

Menurut Mel Silberman mengemukakan Strategi Pembelajaran Active

Observation And Feedback adalah prosedur biasa ketika menggunakan para

pengamat dalam latihan bermain peran atau sesi praktik keterampilan adalah

menunggu sampai penampilan selesai sebelum meminta feedback. Prosedur ini

memberi pelaku feedback secara langsung. Ia juga menjaga para pengamat pada

tumpuannya selama penampilan.9

Berdasarkan fenomena dan pengertian strategi pembelajaran Active

Observation And Feedback, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

sebagai tindakan perbaikan aktivitas belajar siswa khususnya pada pelajaan

Pendidikan Agama Islam melalui penelitian dengan judul: ” Penerapan Strategi

Pembelajaran Active Observation And Feedback Untuk Meningkatkan Aktivitas

Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 019

Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”

9 Mel Silberman, Active Learning, (Yogyakarta: Yapendis, 2002), h. 215



B. Definisi Istilah

1. Penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan.10 Penerapan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan dengan baik

secara individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah

dirumuskan.

2. Strategi Pembelajaran Active Observation And Feedback adalah prosedur biasa

ketika menggunakan para pengamat dalam latihan bermain peran atau sesi

praktik keterampilan adalah menunggu sampai penampilan selesai sebelum

meminta feedback. Prosedur ini memberi pelaku feedback secara langsung. Ia juga

menjaga para pengamat pada tumpuannya selama penampilan.11

3. Meningkatkan adalah menaikkan derajat atau taraf.12 Menaikkan derajat yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas belajar PAI

siswa.

4. Aktivitas siswa merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar, di mana

murid terutama mengalami keterlibatan intelektual emosional, disamping

keterlibatan fisik di dalam proses belajar mengajar.13

C. Rumusan Masalah

10 Ali, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Kencana), 1995, hlm. 1044
11 Ibid
12 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 1198
13 Abu Ahmadi dan Joko Tri Pasetya, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia,

2005), h. 120



Bertolak dari latar belakang masalah penelitian diatas, maka penulis dapat

merumuskan masalahnya yaitu: Apakah penerapan Strategi Pembelajaran Active

Observation And Feedback dapat meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan

Agama Islam pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 019 Bangkinang

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar Pendidikan Agama

Islam siswa kelas IV SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar melalui strategi pembelajaran Active

Observation and Feedback

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain:

a. Bagi siswa

Memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses belajar

mengajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 019 Bangkinang.

b. Bagi peneliti

1) Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan guru

2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya.



3) Dapat menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang

perbaikan pembelajaran.

c. Bagi Sekolah

1) Merupakan masukan untuk siswa bertujuan untuk meningkatkan hasil

belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Dasar Muhammadiyah 019 Bangkinang Kabupaten Kampar.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi arsip dan menjadi petunjuk

sekolah dalam mengambil keputusan terutama yang berhubungan

dengan hasil belajar siswa


