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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik

melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka

membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang

menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, maupun sosial. Persoalan

tentang pendidikan, fokusnya selalu berkenaan dengan persoalan peserta

didik, peserta didik yang dicintai, disayangi, dan generasi yang masa

depannya harus dipersiapkan. Tugas mendidik anak ternyata tidak mudah

dilakukan, lebih-lebih pada zaman sekarang ini. Kesulitan-kesulitan

menjalankan tugas mendidik itu amat terasa, terutama ketika dihadapkan pada

kenyataan bahwa pengaruh lingkungan sudah sedemikian kuat, bahkan

melampaui kekuatan pengaruh faktor-faktor pendidikan lainya.

Sekolah tidak bisa lagi hanya memperhatikan perkembangan kognitif

anak didik. Di tengah-tengah transformasi social yang membawa banyak

dampak negatif, sekolah seharusnya merasa terpanggil untuk juga

memperhatikan perkembangan moral dan sosial anak didik. Dalam sistem

pengajaran tradisional, siswa dipaksa untuk bekerja secara individu atau

kompetitif tanpa ada banyak kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja sama

dengan sesama1. Jadi siswa harus belajar sendiri dengan mengunakan waktu

yang ada.

1Anita Lie, “Cooperative Learning”, cet. ke-6, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), h.13
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Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya untuk

meningkatkan mutu pendidikan tersebut terus dilakukan. Salah satu

diantaranya adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran tertentu.

Strategi pembelajaran pada hakekatnya merupakan sarana untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Sehubungan dengan hal ini, Wirnarno Sukrakhmad

menegaskan bahwa strategi pengajaran adalah cara-cara pelaksanaan dari

pada proses pengajaran, atau soal bagaimana teknisnya sesuatu bahan

pelajaran diberikan kepada siswa-siswa di sekolah2. Jadi strategi pengajaran

itu cara pelaksanaan atau soal bagaimana teknisnya suatu pelajaran.

Strategi pembelajaran yang dilaksanakan selama ini masih bersifat

massal, yang memberikan perlakuan dan layanan pendidikan yang sama

kepada semua peserta didik. Padahal, mereka berbeda tingkat kecakapan,

kecerdasan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Strategi pelayanan pendidikan

seperti ini memang tepat dalam konteks pemerataan kesempatan, tetapi

kurang menunjang usaha mengoptimalkan pengembangan potensi peserta

didik secara tepat.3dengan demikian strategi pelayanan ini belum maksimal

untuk dilaksanakan.

Pendidik sebaiknya menyadari pentingnya menguasai beberapa strategi

mengajar dalam mengupayakan pendidikan yang berkualitas. Guru selalu

2Suryosubroto, “Proses Belajar Mengajar di Sekolah”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
h. 148

3Hamzah B. Uno & Masri Kuadrat, “Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran”,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 2
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menemukan kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran. Oleh karena

itu selayaknya guru memilih ide, gagasan dan menjelaskan setiap pelajaran

melalui beberapa strategi yang dikembangkan, termasuk dalam proses

Pendidikan Agama Islam juga memerlukan strategi mengajar yang tepat.

Siswa atau peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang

menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran. Dalam proses

pembelajaran, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita memiliki

tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Dalam proses

pembelajaran yang diperhatikan pertama kali adalah siswa atau peserta didik,

bagaimana keadaan dan kemapuannya, baru setelah itu menentukan

komponen-komponen yang lain. Apa bahan yang diperlukan, bagaimana cara

yang cepat untuk bertindak, alat dan fasilitas apa yang cocok dan mendukung,

semua itu harus disesuaikan dengan keadaan/karakteristik siswa. Itulah

sebabnya siswa atau peserta didik menjadi subjek belajar.

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntutan bahwa

agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia

yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk

menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling

menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.

Tuntutan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai

dengan jenjang persekolahan yang secara nasional dengan ciri-ciri sebagai

berikut :

1. Lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain
penguasaan materi.
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2. Mengakomodasikan atau menyediakan keragaman kebutuhan dan
sumber daya pendidikan yang tersedia

3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di
lapangan untuk mengembangkan strategi dan program
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber
daya pendidikan4.

Tujuan dari sebuah pendidikan ialah adanya perubahan yang diharapkan

pada peserta didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah

laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat

disekitarnya.5 Sedangkan tujuan tertinggi dari pendidikan adalah untuk

mencapai kebahagian dunia  dan akhirat, sebagaimana Rasulullah

menegaskan bahwa untuk mencapai kebahagiaan di akhirat juga memerlukan

ilmu, yaitu terdapat dalam  hadits yang berbunyi:

ْلَجنَّةِ  إِلَى طَِرْیقَا لَھُ  هللاُ  َسھَّلَ  ِعلَْما بِھِ  یَْطلُبُ  طَِرْیقَا َسلَكَ  َوَمنْ 

Artinya : “Siapa orangnya yang meniti jalan untuk mencari ilmu dimudahkan
oleh Allah jalan ke Surga.” (HR. Imam Ahmad)

Selanjutnya untuk mencapai atau mewujudkan hal tersebut di atas,

maka dapat diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar

mengajar melibatkan beberapa komponen, yaitu peserta didik, guru

(pendidik), tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, metode mengajar, media

dan evaluasi.

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja

diciptakan. Guru yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik.

Guru mengajar anak didik belajar. Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini

4Masran Ali dan Nurhidayati, “Pendidikan Agama Islam”, (Bandung: PT. Inti Prima
Aksara, 2006), h. xiii

5Sudiyon, “Ilmu Pendidikan Islam”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 31
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lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan mediumnya. Di sana

semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guru mencapai

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan6.

Jadi guru harus menguasai dahulu semua materi yang akan di ajarkan.

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar

dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses

pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik

melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar7. Hal itu terjadi karena

adanya faktor pengembangan dalam pembelajaran.

Tujuan pembelajaran adalah perubahan prilaku dan tingkah laku yang

positif dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti:

perubahan yang secara psikologis akan tampil dalam tingkah laku yang dapat

diamati melalui alat indera oleh orang lain baik tutur katanya, motorik dan

gaya hidupnya. Guru adalah merupakan ujung tombak yang berada pada garis

terdepan yang langsung berhadapan dengan siswa melalui kegiatan

pembelajaran agar terciptanya suasana belajar aktif dan efisien. Para guru

jelas dituntut pula dapat melaksanakan seluruh fungsi profesionalnya secara

efektif dan efisien.

Setiap guru professional harus menguasai pengetahuan yang mendalam

dalam spesialisasinya. Penguasaan pengetahuan ini merupakan syarat yang

6Syaiful Bahri Djamaran dkk, “Strategi Belajar Mengajar”, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h.39

7Abuddin Nata, “Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran”, (Jakarta:
Kencana, 2009), h. 85
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penting di samping keterampilan-keterampilan lainnya. Oleh sebab itu

seorang guru berkewajiban menyampaikan pengetahuan, pengertian,

keterampilan dan mendidik siswa untuk mengubah tingkah laku yang positif.

Kualitas pembelajaran juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan

kualitas hasil pendidikan. Dengan cara penerapan strategi atau metode

pembelajaran yang efektif di kelas dan lebih memberdayakan potensi siswa8.

Jadi penerapan strategi dan metode sangat memperngaruhi keefektivitas di

kelas.

Penggunaan strategi pembelajaran adalah realita bahwa peserta didik

mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang lebih

senang membaca, ada yang senang berdiskusi dan ada juga yang senang

praktek langsung. Inilah yang disebut dengan gaya belajar. Gaya belajar

adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah dan

dalam situasi-situasi antar pribadi9. Jadi gaya belajar itu sangant diperlukan

untuk meraih kunci dan hasil belajar.

Pada dasarnya banyak strategi pembelajaran yang dapat digunakan,

diantaranya adalah strategi Card Sort yaitu salah satu strategi yang

dikembangkan dari Active Learning sebagai model pembelajaran yang

digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan

konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran.10

8Isjoni, “Pembelajaran Kooperatif “Meningkatkan Kecerdesan Komunikasi Antar
Peserta Didik”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 14

9Bobbi Deporter dan Mike Hernack, “Quantum Learning: Membiasakan Belajar
Nyaman dan Menyenangkan”, (Bandung: Kaifa, 2000), h. 110

10A. Fatah Yasin, “Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam”, (Malang: UIN PRESS,
2008), h. 185
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Pembelajaran aktif (active learning) dimaksudkan untuk mengoptimalkan

penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua

anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan

karakteristik pribadi yang mereka miliki11. Jadi yang dimaksud dengan

pembelajaran aktif yaitu harus menggunakan semua potensi yang ada,

sehingga tercapailah hasil yang diinginkan.

Dari informasi yang diperoleh dari guru Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit

Kabupaten Siak, di peroleh gambaran bahwa guru Pendidikan Agama Islam

telah menggunakan strategi Card Sort, tetapi dari pengamatan yang penulis

lakukan terhadap proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam terlihata

gejala-gejala sebagai berikut: Siswa cenderung lebih banyak diam dan sibuk

dengan sendirinya dalam mengikuti pelajaran.

1. Siswa cenderung lebih banyak diam dan sibuk dengan sendirinya dalam

mengikuti pelajaran

2. Siswa lebih cenderung memilih kelompok teman terdekat saja.

3. Siswa cenderung mengantuk pada saat proses pembelajaran disebabkan

karena proses pembelajaran yang menoton

4. Sebagian besar siswa masih ada yang malu dan gugup untuk maju ke

depan kelas.

5. Siswa terlihat kurang kreativ dalam belajar mengajar

11Hartono dkk, PAIKEM “Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan
Menyenangkan”, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2008), h. 39
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Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti

bagaimana implementasi strategi Card Sort yang digunakan guru-guru

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sungai

Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

B. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu

ditelaah maknanya, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi dalam buku Strategi Belajar Mengajar karangan Azwen

Zein dan Syaiful Bahri Djamarah adalah penerapan atau pelaksanaan.12

Implementasi yang dimaksud adalah implementasi strategi Card Sort

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Strategi Card Sort

Strategi Card Sort merupakan model pembelajaran aktif yang digunakan

untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang objek

atau mereview informasi13. Strategi Card Sort yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah strategi dengan cara mensortir kartu-kartu yang

berhubungan dengan materi yang sedang diajarkan dalam Pendidikan

Agama Islam.

3. Pendidikan Agama Islam

12Syaiful Bahri Djamarah dan Aswen Zein, Op. Cit., h. 33
13Hisyam Zaini dkk, “Strategi Pembelajaran Aktif” , (Yogyakarta: CTSD, 2008), h.

51
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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-Qur’an dan Hadits, melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.14 Yang

dimaksud dengan judul ini adalah implementasi strategi Card Sort dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 5 Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah,

maka persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini dapat diidentifikasi

sebagai berikut:

a. Apakah penerapan pembelajaran yang diberikan guru kepada

anak didik terlalu monoton, sehingga menimbulkan kejenuhan?

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi

Card Sort dalam Pendidikan Agama Islam?

c. Bagaimanakah model pembelajaran yang diberikan oleh guru

pada mata mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?

d. Bagaimana partisipasi pihak sekolah dalam penggunaan metode

penerapan pembelajaran ini?

14Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakart: Kalam Mulia, 2005), Cet.
ke-4, h. 21
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e. Bagaimana Implementasi strategi Card Sort dalam Pendidikan

Agama Islam

2. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan di atas maka untuk memudahkan

dalam penelitian, maka penulis membatasi penelitian yakni :

a. Bagaimana implementasi strategi Card Sort dalam pembelajaran

pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5

Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi Card

Sort dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 5 Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit

Kabupaten Siak?

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di

atas, maka masalah yang akan ditelliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi strategi Card Sort dalam pembelajaran

pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5

Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi Card

Sort dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 5 Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit

Kabupaten Siak?



11

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implementasi strategi Card Sort dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 5 Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten

Siak

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

strategi Card Sort dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sungai Apit Kecamatan

Sungai Apit Kabupaten Siak

2. Manfaat Penelitian

a. Hasil penelitian ini hendaknya bermanfaat untuk meningkatkan ilmu

pengetahuan penulis yang tertuang dalam bentuk karya ilmiah.

b. Hasil penelitian ini hendaknya bermanfaat bagi guru yang

sebelumnya belum mengerti bahwa strategi Card Sort pada

pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini akan mempengaruhi

kreativitas belajar siswa terhadap materi yang diajarkan guru.


