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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka

suatu keberhasilan siswa sangat bergantung kepada unsur manusianya, dan

unsur manusia yang paling menentukan berhasilnya pendidikan adalah

pelaksana pendidikan yaitu guru1. Guru merupakan figure yang memegang

peranan penting dalam dunia pendidikan.

Pendidikan juga dapat dipahami sebagai sesuatu usaha sadar yang

dilakukan untuk mencapai kedewasaan dalam segala hal. Jika dilihat dari kaca

mata individu, maka pendidikan memiliki makna “pengembangan potensi

pribadi manusia”. Setiap manusia diciptakan dengan berbagai potensi.Jika ia

tidak tersentuh oleh upaya pendidikan, maka tidak akan tampak potensi pada

diri seseorang.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan utama diantara

kebutuhan hidup manusia,karena pendidikan berperan penting untuk membina

dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu pendidikan

bukan sekedar pemindahan ilmu pengetahuan saja, tetapi merupakan

transformasi Nilai-nilai Budaya Agama. Pendidikan sebagai transformasi

nilai-nilai merupakan proses perubahan diri manusia, baik emosional, sosial,

intelektual dan budaya.

1 Nana Sudjanah, Cara Belajar Siswa Aktif,(Bandung: Sinar Baru,1989) h. 2.
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Proses pendidikan merupakan aktivitas yang sangat penting, karena

melalui pendidikan akan tercapai dalam bentuk perubahan pada diri siswa,

seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional

No.20 pasal 3 Tahun 2003 yaitu:Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perubahan bangsa

yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan Bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung

jawab”2

Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan di atas, sudah

terlihat jelas dari tujuan pendidikan tersebut. Agar tercapainya dari tujuan

pendidikan, tidak terlepas dari figur seorang Guru. Guru adalah pendidik yang

profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih dan mengevaluasi siswa baik pada pendidikan usia dini,

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.3

Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan perannya dalam

pendidikan menuntut berbagai kompetensi atau keterampilan dalam mengajar,

diantaranya adalah:

1. Guru sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan perlu

memiliki keterampilan informasi kepada kelas.

2 Undang-Undang No.20 thn 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Bandung; CV
Citra Umbara, 2003) h. 7.

3 Undang-Undang No. 14 thn 2005, Tentang Guru dan Dosen ( Jakarta: Sinar Grafika,
2006 )
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2. Guru sebagai pemimpin kelas, Guru perlu memiliki keterampilan

memimpin kelompok kecil.

3. Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan dalam mendorong

kegiatan siswa dalam mengajar.

4. Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan untuk memotivasi

belajar siswa.

Kehadiran seorang guru dalam proses pembelajaran atau pengajaran

masih tetap memegang peranan penting. Guru merupakan salah satu faktor

yang terlibat berlangsungnya dalam proses pembelajaran, bahkan guru

merupakan faktor yang dominan dalam menentukan keberhasilan proses

pembelajaran karena guru yang pertama sesudah orang tua dalam memberikan

bimbingan kepada anak. Hubungan antara guru dan siswa tidak terpisahkan di

dunia pendidikan maupun pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran harus lebih memacu kepada apa yang

harus di pelajari dengan menggunakan strategi yang dapat mengaktifkan siswa

dalam belajar. Pada dasarnya strategi pembelajaran merupakan suatu model,

pola atau merupakan tindakan nyata dari seorang guru dalam melaksanakan

pembelajaran melalui cara yang tertentu dan sesuai dengan materi yang akan

diajarkannya sehingga dalam proses pembelajaran dapat dinilai lebih efektif

dan efisien sehingga akan mencapai tujuan pembelajaran.

Strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam

bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan

proses pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai pola umum guru dan murid
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dalam mewujudkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah di

gariskan.4 Kemudian Dick and Carey (1985) menyebutkan bahwa strategi

pembelajaran adalah suatu set dan prosedur pembelajaran yang digunakan

secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.5

Berdasarkan dari beberapa pengertian strategi yang telah di

kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan

pola umum yang dilakukan guru dan murid dalam proses pembelajaran

sehingga dalam proses pembelajaran tersebut menjadi efektif dan efisien

sehingga mencapai tujuan pendidikan.sesuai dengan ayat al-Qur’an yang

berbunyi:









Artinya: Dan sungguh, akan kami isi neraka jahannam banyak dari kalangan

jin dan manusia. Mereka meiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya
untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi)
tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah),
dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
mendengar kan( ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak,
bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.
(Q.Surah Al-a’raf : 179).

4Abu Ahmadi, dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005 ), h.
11

5Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran, (Bandung: Rosdakarya, 2006) h. 124
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Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam strategi

pembelajaran tersebut adalah:

1. Tujuan pembelajaran

2. Bahan pembelajaran

3. Metode pembelajaran

4. Media pembelajaran

5. Evaluasi pembelajaran.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, ada 4 strategi dasar

dalam kegiatan pembelajaran, yaitu:

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kwalitas perubahan

tingkah laku dan kepribadian siswa sebagaimana yang telah diharapkan.

2. Memilih sistem pendidikan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan

pandangan hidup masyarakat.

3. Memilih dan menetapkan prosedur metode dan taktik belajar mengajar

yang paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru

dalam menjalankan kegiatan mengajar.

4. Menerapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan sehingga dapat

dijadikan pedoman oleh guru dalam melaksanakan evaluasi hasil kegiatan

belajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan

sistem intruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.6

Dari dasar-dasar tersebut sudah terlihat jelas bahwa strategi

pembelajaran sangat membantu seorang guru dalam proses pembelajaran

6Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zein, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), h. 5.
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karena dapat dijadikan sebagai pola dan pembelajaran dimana dalam strategi

dasar pembelajaran terdapat aspek yang dapat menunjang proses pembelajaran

yang mana diharapkan akan dapat terjadinya suatu keberhasilan dalam proses

pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang guru bidang

studi Aqidah Akhlak di MTsN Model Kuok, bahwa Aqidah Akhlak merupakan

salah satu bidang studi yang wajib di ikuti oleh siswa, karena sekolah tersebut

merupakan salah satu sekolah Agama, dimana siswa dituntut untuk

mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadapapa yang

telah dipelajarinya. Aqidah Akhlak merupakan pembelajaran yang sangat

penting dalam Pendidikan Agama Islam, karena siswa akan mencerminkan

suatu perbuatan yang baik dalam kehidupannya.

Dalam proses pembelajaran guru telah memberikan motivasi kepada

siswa, dan menggunakan metode Tanya jawab yang mana guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk bertanya tehadap apa yang belum dimengerti

oleh siswa dan sebaliknya guru bertanya kepada siswa. Namun dengan usaha

yang telah dilakukan oleh guru belum dapat meningkatkan hasil belajar siswa

dalam pelajaran Aqidah Akhlak, dalam hal ini terlihat masih ada nilai siswa

dibawah nilai yang telah di tetapkan oleh guru bidang studi Aqidah Akhlak

dengan ketetapan nilai 70.

Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) penulis menemukan

gejala-gejala sebagai berikut:
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1. Masih ada beberapa siswa cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran

Aqidah Akhlak.

2. Masih ada beberapa siswa terlihat tidak mengamati penjelasan pelajaran

yang sedang berlangsung.

3. Masih ada siswa yang mendapatkan nilai dibawah standar ketuntasan

minimal.

Meskipun kenyataan dalam proses dan hasil pembelajaran Aqidah

Akhlak belum memuaskan namun hal ini bukan berarti tidak adanya peluang

untuk memperbaikinya, khususnya untuk mengembangkan kemampuan kreatif

dan pemecahan masalah dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, banyak strategi

dan metode yang dilakukan, salah satunya  adalah menerapkan pembelajaran

model Trefinger yang berbasis pemecahan masalah yang kreatif.

Model Treffinger untuk mendorong siswa belajar aktif, merupakan

salah satu dari model yang menangani masalah kreativitas secara langsung dan

memberikan saran-saran praktis bagaimana mencapai keterpaduan. Dengan

melibatkan, baik keterampilan kognitif maupun efektif pada setiap tingkat dari

model ini, Treffinger menunjukkan saling hubungan antara keduanya dalam

mendorong belajar kreatif.7

Berfikir kreatif merupakan bagian dari semua subjek yang diajarkan di

sekolah. Kemajuan dalam profesi diperoleh melalui proses kreatif. Oleh karena

itu Treffinger ini dapat diterapkan pada semua segi dari kehidupan sekolah,

mulai dari pemecahan konflik . Siswa akan melihatkemampuan mereka untuk

7Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas anak Berbakat, (Jakarta:Rineka
Cipta,2004).h.172.
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menggunakan  dalam hidup dan diberi kesempatan untuk mengembangkan

kemampuan mereka dalam lingkungan yang mendorong dan memungkinkan

penggunaanya.8

Dalam proses pembelajaran Aqidah Akhlak ini banyak masalah yang

terjadidalam kehidupan sehari-hari. Dengan masalah yang ada dan terkait

dengan materi pembelajaran, siswa nantinya akan dapat mengembangkan

pemikiran mereka sehingga dengan masalah yang ada dapat teratasi dan

menemukan ide-ide baru dalam memecahkan suatu masalah.

Dengan demikian kreatifitas yang akan di bentuk pada diri siswa akan

dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat lebih

banyak berfikir secara kreatif dan dapat meningkatkan siswa dalam hasil

belajar karena Triffinger ini menuntun siswa untuk mewujudkan potensi

kreatifitas dalam pembelajaran.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul:“Pengaruh Penggunaan Model Treffinger Terhadap Hasil Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTsN Model Kuok

Kecamatan Kuok.”

B. Penegasan Istilah

1. Model Treffinger adalah salah satu dari sedikit model yang menangani

masalah kreatifitas siswa secara langsung dan memberikan saran-saran

praktis bagaimana mencapai keterpaduan dengan melibatkan baik

keterampilan kognitif maupun afektif.9

8Ibid.h.174.
9Ibid.h. 72.
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2. Hasil belajar siswa adalah skor yang diperoleh oleh siswa setelah dia

mengikuti tes pada mata pelajaran Aqidah Akhlak.

3. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak adalahupaya sadar dan terencana dalam

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan

mengimani Allah SWT dan merealisasikannya dalam prilaku akhlak mulia

dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

latihan, pengalaman,ketauladanan dan pembiasaan.10Maksud judul di atas

adalah suatu tindakan dari seorang guru dalam proses belajar mengajar

dengan menggunakan pola umum yaitu Treffinger atau juga disebut

dengan pemecahan masalah yang kreatif yang mana akhirnya akan adanya

pembedaan atau pengaruh terhadap kemampuan yang dimiliki siswa dalam

pembelajaran Aqidah Akhlak.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas,

kajian ini, memfokuskan pada peningkatan hasil belajar Aqidah Akhlak.

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan diatas dapat di

identifikasikan sebagai berikut:

a. Pengaruh model treffinger terhadap hasil belajar siswa dalam

pembelajaran Aqidah Akhlak di MTsN Model Kuok

b. Upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam

pembelajaran Aqidah Akhlak di MTsN Model Kuok

c. Hasil belajar siswa masih dibawah standar ketuntasan minimal.

10 Moh.Ardian, Akhlak Tasawuf, ( Jakarta : CV Karya Mulia, 2005). h. 27



10

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan, maka penulis membatasi

permasalahan yakni Pengaruh penggunaan Model Treffinger dalam

meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di

MTsN Model Kuok.

3. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Apakah

ada pengaruh penggunaan model treffinger terhadap hasil belajar siswa

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTsN Model Kuok Kecamatan

Kuok?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Model Trefinger

terhadap hasil belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTsN

Model kuok.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

a. Sebagai informasi bagi Guru bidang studi Aqidah Akhlak dalam

penggunaan strategi terhadap  Hasil Belajar Siswa.

b. Sebagai sumbangan Penulis Dalam Bidang Pendidikandi Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan.
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c. Bagi peneliti, hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi

peneliti selanjutnya.

d. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil

belajar pada mata pelajaran  Aqidah Akhlak.

e. Sebagai tugas akhir gelar Sarjana Strata Satu (SI) Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan


