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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas belajar bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan yang terlepas

dari faktor lain. Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang melibatkan unsur jiwa

dan raga. Belajar tak akan pernah dilakukan tanpa suatu dorongan yang kuat baik

dari dalam yang lebih utama maupun dari luar sebagai upaya lain yang tak kalah

pentingnya. Dalam interaksi belajar guru berperan sebagai penggerak atau

pembimbing sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing.

Proses interaksi ini akan berjalan dengan baik kalau siswa banyak aktif

dibandingkan dengan guru, metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat

menumbuhkan kegiatan belajar siswa.1 Metode pengajaran adalah suatu cara yang

diperlukan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat

berlangsungnya pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode berperan

sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar, dengan metode ini

diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa.

Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas belajar seorang dalam proses

pembelajaran adalah motivasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Elida Prayitno

bahwa motivasi dalam belajar tidak saja merupakan suatu energi yang

menggerakkan murid untuk belajar, tetapi juga suatu yang menggerakkan aktivitas

murid kepada tujuan belajar.2

1 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2004), h. 76

2 Elida Prayitno, Motivasi dalam Belajar, (Jakarta: P2PTK, 1989), h. 8
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Syaiful Bahri Djaramah menjelaskan motivasi mempunyai peranan yang

strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar

tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar

peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak

hanya sekadar diketahui, tetapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar

mengajar. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar

2. Motivasi instrinsik lebih utama daripada motivasi eksrinsik dalam belajar

3. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman

4. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar

5. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar

6. Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar.3

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami motivasi memiliki peranan

penting dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran PAI. Maka

tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat

kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di dalam

kelas, yang lazim disebut proses belajar mengajar.

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

3 Syaiful Bahri Djaramah, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 152-155
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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.4

Kegiatan belajar sama halnya dengan kegiatan mencari ilmu pengetahuan.

Dalam pendidikan agama Islam diharapkan seseorang setelah mendapatkan apa

yang ingin dipelajarinya memperdalam keimanannya karena semua ilmu

pengetahuan datangnya dari Allah Swt. Sebagaimana firmanya dalam surat Ali

Imran ayat 7 sebagai berikut.










Artinya: padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah.

dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-

ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat

mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah khususnya para guru

sebagai pendidik yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, untuk

meningkatkan motivasi belajar PAI siswa. Adapun upaya tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal

4 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.
164
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2. Membuat persiapan pelaksanaan pembelajaran (RPP)

3. Menggunakan media pembelajaran

4. Menyampaikan meteri pelajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus

Berdasarkan gejala di atas dapat disimpulkan adanya upaya guru untuk

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Akan tetapi setelah penulis amati

kembali ternyata ditemui gejala-gejala atau fenomena khususnya pada pelajaran

Pendidikan Agama Islam yaitu sebagai berikut:

1. Hanya 11 orang (54%) siswa dari 21 orang siswa yang tergolong tekun

menghadapi tugas saat proses pembelajaran di kelas.

2. Siswa kurang kritis dengan mata pelajaran yang diajarkan, misalnya

bertanya atau bahkan enggan bertanya jika kurang mengerti.

3. Dari 21 orang siswa 8 orang (45%) senang dan rajin belajar, penuh

semangat, dengan kegiatannya masing-masing

4. Dalam proses pembelajaran guru kurang menciptakan lingkungan belajar

yang kondusif, sehingga terlihat kelesuan dalam belajar.

Dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala tersebut di atas, terlihat bahwa

motivasi belajar siswa belum optimal, khususnya pada Pelajaran Pendidikan

Agama Islam. Hal ini berkemungkinan dipengaruhi oleh cara mengajar guru yang

kurang menarik perhatian siswa.

Mengingat pentingnya penguasaan pelajaran agama oleh siswa maka guru

perlu berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan beberapa

usaha perbaikan, terutama dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah menerapkan strategi atau model
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atau metode pembelajaran yang bertujuan mengaktifkan siswa yaitu supaya siswa

lebih antusias, bersemangat untuk mengerjakan latihan serta mempunyai rasa

tanggung jawab dengan tugas. Maka peneliti perlu melakukan perbaikan cara

mengajar melalui penggunaan strategi pembelajaran. Saat ini pembelajaran

kooperatif semakin berkembang. Strategi pembelajaran yang dikenal oleh peneliti

saat ini adalah strategi pembelajaran word square. Strategi pembelajaran word

square dapat merangsang siswa untuk berpikir efektif.5

Langkah-Langkah Pembelajaran Word Square menurut Rachmad Widodo,

adalah sebagai berikut:6

1. Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai.

2. Guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh.

3. Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban.

4. Berikan poin setiap jawaban dalam kotak.

Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran word square ini adalah

meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam

mencocokan jawaban pada kotak-kotak jawaban, selain itu pembelajaran ini

sesuai untuk semua mata pelajaran, dan dapat melatih sikap teliti dan kritis.

Berdasarkan permasalahan dan keunggulan dalam strategi pembelajaran

word square di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Penerapan Strategi Word Square untuk Meningkatkan Motivasi Belajar

Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV SDN 012 Tambak

Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan”

5 Rachmad Widodo. Model Pembelajaran Word Square. http:// NET\Model Pembelajaran
Word Square « Rachmadwidodo's Weblog.htm (Diakses 22 Januari 2011)

6 Racmad Widodo, Loc cit.
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B. Defenisi Istilah

1. Strategi Pembelajaran Word Square

Word Square menurut Hornby dalam Tri Wurianingrum adalah sejumlah kata

yang disusun sehingga kata-kata tersebut dapat dibaca ke depan dan ke

belakang. Word Square adalah salah satu alat bantu/media pembelajaran

berupa kotak-kotak kata yang berisi kumpulan huruf.7

2. Motivasi belajar

Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non intelektual, dan

peranannya yang khas, yaitu menumbuhkan gairah, merasa senang, dan

semangat dalam belajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perolehan

belajar.8

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka adapun rumusan dalam

penelitian ini adalah ”Apakah penerapan strategi word square dapat meningkatkan

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas IV

SDN 012 Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan

Strategi Word Square dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata

7 Tri Wurianingrum, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Observasi Yang
Divariasikan Dengan LKS Word Square Pada Materi Klasifikasi Hewan di SMP Negeri 8
Purworejo, (Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2007), h. 2

8 Sardiman, Op cit., h. 75
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pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV SDN 012 Tambak Kecamatan

Langgam Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan

kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

a. Bagi siswa

a) Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SDN 012

Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

b) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 012 Tambak

Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

b. Bagi guru

a) Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan penulis.

b) Meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan proses

pembelajaran yang efektif dan efisien.

c. Bagi Sekolah :

a) Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan

hasil belajar siswa.

b) Meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan kualitas

pembelajaran.


