
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prioritas utama kegiatan pendidikan di Indonesia dalam

meningkatkan mutu pendidikan telah diusahakan melalui berbagai kegiatan.

Diantaranya dengan meningkatkan kemampuan tenaga pengajar yang

mengacu pada dua macam kemampuan pokok yaitu kemampuan terhadap

bidang ajaran dan kemampuan dalam mengelola proses belajar mengajar.1

Belajar secara sederhana dikatakan sebagai proses perubahan dari

belum mampu menjadi sudah mampu yang terjadi dalam jangka waktu

tertentu. Perubahan yang terjadi itu harus secara relatif bersifat menetap

(permanen) dan tidak hanya terjadi pada perilaku yang saat ini nampak

(immediate behavior)tetapi juga pada perilaku yang mungkin terjadi di masa

mendatang (pitensial behavior).Hal ini yang perlu diperhatikan ialah bahwa

perubahan-perubahan tersebut terjadi karena pengalaman.2Belajar adalah suatu

proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku

baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri

dalam berinteraksi dengan lingkungannya.3Belajar adalah serangkaian

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai

hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang

1Andi Murniati, 2010, Pengembangan Kurikulum, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, h. 2
2Irwanto dkk, 2002, Psikologi Umum, Jakarta: PT. Prenhallindo, h. 105
3Mahmud, 2010, Psikologi Pendidikan, Bandung: CV. Pustaka Setia, h. 61
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menyangkut kognitf, afektif, dan psikomotor.4 Belajar adalah suatu proses

perubahan terhadap tingkah laku individu yang diperoleh dari pengalaman

tertentu.5

Belajar merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam

penyelenggaraan suatu pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan sangat

tergantung pada proses belajar yang dialami individu. Belajar pada prinsipnya

dapat diperoleh dari siapa saja, tidak hanya terfokus kepada seseorang yang

lebih tua atau mempuyai pengetahuan yang lebih tinggi, belajar juga dapat

melalui ciptaan Allah sekalipun yang lebih rendah dari kita. Hal ini seperti

yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa sebagai mana yang tertuang dalam

Firman Allah SWT dalam surat Al Kahfi ayat 66:





Artinya: Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya

kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu
yang telah diajarkan kepadamu? (QS: Al Kahfi ayat 66).6

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Surat Ar-Ra’d ayat 4:











4Syaiful Bahri Djamarah, 2011, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, h. 13
5Ramayulis, 2002, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 237
6Departemen Agama RI, 1087, Al-Qur’an dan Terjemahnya,PT: Syamil Cipta Media, Bandung, h.
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Artinya: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-
kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan
yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami
lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya.
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi orang-orang yang mengerti.7

Ayat di atas menjelaskan bahwa belajar harus dilakukan dengan

sungguh-sungguh dan penuh keyakinan agar bisa mendapatkan sesuatu.

Secara umum prestasi belajar siswa di Indonesia ditentukan oleh

kemampuan kognitifnya dalam memahami seberapa materi pelajaran yang

telah ditentukan didalam kurikulum. Menurut John Dewey belajar

memecahkan masalah ini berlangsung sebagai berikut: individu menyadari

masalah bila dia dihadapkan pada situasi keraguan dan kekaburan sehingga

merasakan adanya kesulitan.8

Di dalam kegiatan belajar mengajar, kebanyakan guru belum bisa atau

kurang mampu menentukan model atau strategi pembelajaran.Sehingga

banyak yang beranggapan bahwa kegiatan belajar mengajar adalah untuk

mendapatkan ketercapaian oleh guru yaitu membelajarkan materi kepada

siswa.Sebenarnya ketercapaian yang diinginkan adalah pemahaman konsep

atau materi oleh siswa dari yang disampaikan guru. Untuk itu guru harus

memahami model-model atau strategi  mengenai materi yang akan diajarkan

kepada siswa.

Pentingnya proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang

sangat kompleks maka perlu mandapat perhatian dari para ahli pendidikan

7Departemen Agama RI, Ibid, h. 249
8Abu Ahmadi, Joko Tri Prasetya, 2005, Strategi Belajar Mengajar Untuk Fakultas Tarbiyah

Komponen MKDK,Bandung: Pustaka Setia, h. 21



yakni bagaimana menciptakan proses belajar mengajar yang optimal.

Sebagaimana menurut Sudjana, mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses

mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga

dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar.9 Di

dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat

belajar secara efektif dan efisien, tercapai pada tujuan yang diharapkan.10

Adapun salah satu cara guru mengembangkan bahan ajar pada murid-

murid dalam proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan pendekatan

dan strategi yang tepat.11 Ahmad Sabri mengatakan bahwa tinggi rendahnya

kadar kegiatan banyak dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan oleh

guru.12 Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efisien

dan menyenangkan. Belajar yang efisien dan tercapai apabila dapat

menggunakan strategi belajar yang tepat.Dan strategi belajar ini diperlukan

untuk dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin.13

Menurut Dick and Cray, strategi pembelajaran itu adalah suatu

perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-

sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa.14

Dalam mencapai tujuan yang pembelajaran seorang guru selalu

berusaha melakukan transfer ilmu kepada peserta didiknya, berbagai macam

9Nana Sudjana, 1991, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru  Algesindo h.
29

10Dra. Roestiyah N.K., 2008, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, h. 1
11Werkanis, 2005, Strategi Mengajar, Riau: Sutra Benta Perkasa, h. 8
12Ahmad Sabri, 2007, Strategi Balajar Mengajar, Padang: Quantum Teaching, h. 9
13Slameto, 2003, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT. Rineka Cipta, h.
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14Rusman, 2011, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, Jakarta:

Rajawali Pers, h. 132



strategi, metode, dan teknik mengajar diterapkan oleh guru untuk

mempermudah proses pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran

jugadigunakan sebagai alat pendukung.Namun, berbagai persoalan pendidikan

tetap ada di tengah-tengah dunia pendidikan kita.Salah satunya adalah materi

pelajaran yang disampaikan oleh guru sering kali tidak sepenuhnya mampu

diserap oleh siswa.Pada hakikatnya masalah ini bisa diatasi jika seorang guru

mampu menggunakan strategi dengan baik.

Strategi pembelajaran merupakan komponen yang memiliki fungsi

sangat menentukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan yang ingin dicapai

oleh guru. Oleh sebab itu, seorang guru dituntut untuk mampu menguasai dan

menggunakan strategi pembelajaran sekaligus terampil dalam memilih strategi

yang cocok untuk materi yang akan disampaikan. Strategi pembelajaran ini

suatu kebutuhan bagi seorang pengajar, guru, pendidik untuk melaksanakan

tugas pembelajaran yang sehat, kreatif, bermutu, mempercepat proses

pembelajaran dengan hasil yang maksimal, meningkatkan kemampuan dasar

siswa, meningkatkan hasil belajar, dan meningkatkan masyarakat belajar yang

efektif.15

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru merupakan suatu

lembaga pendidikan yang telah menetapkan mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam sebagai salah satu mata pelajaran pokok yang wajib diikuti oleh siswa.

Dan dalam proses pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam telah

menerapkan Strategi Pembelajaran Planted Questions (Pertanyaan Rekayasa).

15Martinis Yamin, 2008, Startegi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, Jakarta: Gaung Persada
Pers, h. iii



Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru, Guru belum maksimal menjalankan

kriteria cara pelaksanaan Strategi Pembelajaran Planted Questions (Pertanyaan

Rekayasa) dengan Gejala sebagai berikut:

1. Dalam penerapan Strategi Pembelajaran Planted Questions (Pertanyaan

Rekayasa) masih ada Guru yang kurang sesuai dalam pelaksanaan langkah-

langkah strategi Planted Questions. Seperti, Guru menentukan Siswa yang

sudah aktif.

2. Pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2013 di kelas IX.1 mempelajari materi

iman kepada hari akhir dengan  Strategi Pembelajaran Planted Questions

(Pertanyaan Rekayasa), namun penulis menemukan Guru memberikan

pertanyaan rekayasa kepada siswa yang sudah aktif.

3. Sebagian guru belum maksimal dalam mengatur penggunaan waktu pada

saat Strategi Pembelajaran Planted Questions (Pertanyaan Rekayasa)

dilaksanakan.

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis melihat adanya kesenjangan

antara harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, hal inilah yang

membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Penerapan Strategi

Pembelajaran Planted Questions (Pertanyaan Rekayasa)Pada Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri

8 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah



Agar tidak terjadi salah penafsiran tentang judul ini perlu adanya

penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat didalam judul ini adalah:

1. Strategi Pembelajaran Planted Questions (Pertanyaan Rekayasa) adalah

suatu strategi yang memungkinkan guru untuk memberikan informasi materi

pelajaran dalam dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang pernah

diberikan kepada siswa yang dipilih. Meskipun demikian, bagi siswa lain ini

hanya akan tampak seperti sesi tanya jawab.16Strategi Pembelajaran Planted

Questions (Pertanyaan Rekayasa) Penulis maksud dalam penelitian ini

adalah suatu strategi yang memungkinkan guru untuk memberikan

informasi materi pelajaran dalam dalam bentuk jawaban atas pertanyaan

yang sudah dirancang sebelumnya.

2. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam

menyikapi peserta didik untuk mengenal,memahami, menghayati,

mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama islam

dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan al-Hadits, melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.17 Pendidikan

Agama Islam Penulis maksud dalam penelitian ini adalah nama bidang studi

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

16Melvin L Silberman, 2006, Active Leraning: 101 Cara Belajar Siswa Aktf, Bandung: Nuansa dan
Nusa Media, h. 159

17Ramayulis, 2005, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 21



Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang di

atas, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana penerapan StrategiPembelajaran Planted

Questions(Pertanyaan Rekayasa)?

b. Apakah faktor yang mempengaruhi guru dalam menerapkan Strategi

Pembelajaran Planted Questions(Pertanyaan Rekayasa)?

c. Bagaimana upaya guru dalam menerapkan Strategi Pembelajaran Planted

Questions(Pertanyaan Rekayasa)?

2. Batasan Masalah

Karena banyaknya yang berkaitan dengan judul ini maka perlu

adanya pembatasan agar penelitian ini lebih terarah. Objek kajian dalam

penelitian ini di batasi pada masalah Penerapan Strategi Pembelajaran

Planted Questions(Pertanyaan Rekayasa) pada Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah dan batasan masalah di

atas maka rumusan masalah yang akan di kaji adalah:

a. Bagaimana penerapan StrategiPembelajaran Planted

Questions(Pertanyaan Rekayasa) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8

Pekanbaru?

b. Apakah Faktor yang mempengaruhi guru dalam menerapkan

StrategiPembelajaran Planted Questions(Pertanyaan Rekayasa) di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penerapanStrategiPembelajaran Planted

Questions(Pertanyaan Rekayasa) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi guru dalam menerapkan

StrategiPembelajaran Planted Questions(Pertanyaan Rekayasa) di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan

bagi pemangku pendidikan di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui

Penerapan Strategi Pembelajaran Planted Questions(Pertanyaan

Rekayasa)pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan

bagi guru khususnya Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru

dalam membantu pemahaman mengenai strategi pembelajaran. Selain itu,

penelitian ini diharapkan juga bermanfaat untuk pengembangan wawasan



keilmuan penulis dalam bidang pendidikan dan yang berkaitan dengan

penulisan ilmiah.


