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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi belajar yang baik dan memadai sangat membutuhkan

hubungan timbal balik antara guru dan murid yang baik. Untuk itu, selain

menggunakan strategi belajar mengajar secara tepat, guru harus

memperhatikan  beberapa faktor lain, yaitu faktor situasi, interaksi antara

guru, murid dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Banyak ahli

yang memusatkan perhatian kepada masalah situasi interaksi belajar mengajar.

Salah satunya yaitu dalam menggunakan strategi serta model-model dalam

pembelajaran. Penggunaan model dalam pembelajaran tidak bisa dipisahkan

dalam kegiatan belajar, karena ini merupakan salah satu bentuk komunikasi

guru dalam mengajar, penggunaan model pembelajaran yang baik akan

berpengaruh pula pada hasil akhir dalam belajar yaitu prestasi.

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari perbuatan belajar. Belajar

merupakan serangkaian proses kegiatan yang akhir dari kegiatan tersebut

terdapat hasil. Hasil yang diperoleh dari belajar dapat positif dan negatif.

Hasil belajar yang positif inilah yang dimaksud dengan prestasi belajar.

Prestasi belajar sangat bermanfaat bagi semua siswa, karena prestasi belajar

sangat menentukan apakah siswa itu berhasil atau tidak dalam belajar. Hal ini

tergantung pada siswa, proses dari belajar itu sendiri dan guru yang mengajar.

Prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana

peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh
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munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. Hal

ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian

terhadap hasil belajar siswa.  Adanya perubahan tersebut tampak dalam

prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan, persoalan

atau tugas yang diberikan oleh guru. Melalui prestasi belajar siswa dapat

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar.1

Dalam dunia pendidikan siswa harus memiliki prestasi belajar yang

baik, guna menentukan apakah proses belajar yang diajarkan telah berhasil

serta memberikan lulusan-lulusan yang bermutu. Prestasi yang memuaskan

juga dibutuhkan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

atau memberikan lulusan-lulusan yang berpotensi sehingga dapat mengisi

lapangan pekerjaan yang ada.

Dalam mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan,

maka peran guru sangatlah menentukan keberhasilan dalam pendidikan. Guru

sebaiknya kreatif dalam mengajar yaitu dapat menggunakan berbagai strategi

serta memanfaatkan berbagai media yang ada dalam mengajar. Selain itu,

guru juga harus bisa menciptakan kondisi belajar yang dapat mendidik  siswa,

sehingga siswa memiliki kemauan belajar  dan terjadilah interaksi edukatif

antara guru dan siswa.  Dari proses belajar tersebut komponen pengajaran

akan diperankan secara optimal untuk mencapai tujuan pengajaran yang

diharapkan yaitu prestasi belajar yang diinginkan.

1Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya: Usaha
Nasional, 1994), hlm. 97.
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Model pembelajaran langsung adalah suatu pendekatan mengajar yang

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar yang berkaitan dengan

pengetahuan deklaratif dan pengetahuan procedural yang terstruktur dengan

baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah

demi selangkahDari segi guru sebagai pelaksana pengajaran, salah satu hal

kompetensi yang mutlak dimiliki guru adalah kemampuan menggunakan

model pembelajaran dengan baik dalam mengajar. Konsekuensinya adalah

seorang guru seharusnya tidak lagi menggunakan model pembelajaran yang

membuat siswa kaku tanpa adanya suasana belajar yang kreatif. Dengan

menggunakan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreatifitas siswa

sehingga diharapkan prestasi siswa akan menjadi lebih baih.2 Selain itu guru

juga harus mempunyai ide-ide yang baru dalam mengembangkan model

pembelajaran yang akan diajarkan. Dengan ide-ide yang baru pada setiap

mengajar akan membuat siswa akan lebih termotivasi dalam belajar.

Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara intern

menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang lancar, siswa juga

merasa jauh dari guru maka segan berpartisipasi secara aktif dalam belajarnya.

Guru yang mengajar bukan pada keahliannya, serta sekolah yang memiliki

fasilitas dan sarana yang kurang lengkap maka bisa menyebabkan prestasi

belajar siswa rendah.

Masalah prestasi belajar pada saat ini perlu mendapat perhatian yang

serius. Apalagi kenyataannya di lapangan bahwa sebagian besar mutu  dari

2Indra Jati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar (Jakarta: Paramadigma, 2003), hlm. 39.
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prestasi belajar yang dicapai masih jauh dari  yang diinginkan, masih

rendahnya prestasi belajar siswa terutama pada pelajaran pendidikan agama

Islam, kurangnya kreativitas guru dalam mengajar, kurangnya perhatian orang

tua terhadap anaknya. Jadi di sini dibutuhkan kerja sama antar siswa, guru dan

orang tua. Pada umumnya siswa kurang memiliki keinginan belajar keras

untuk meraih prestasi belajar. Siswa hanya belajar saat menghadapi ujian,

jarang sekali melakukan studi atau belajar secara rutin. Masih cukup banyak

siswa yang mempunyai kegiatan belajar yang kurang baik seperti belajar

dengan waktu yang tidak teratur (tidak memiliki jadwal), belajar sambil

menonton televisi atau mendengarkan musik, melakukan belajar dengan

berpindah-pindah, sering terlambat masuk sekolah, dan hanya belajar pada

waktu menghadapi ujian atau ulangan  saja. Buruknya cara belajar tersebut

merupakan salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar siswa.

Dengan mengorganisir secara baik di mana pengalaman-pengalaman

pembelajaran yang terstruktur paling sering teramati, guru dapat menghasilkan

rasio keterlibatan siswa yang lebih tinggi dan hasil belajar yang lebih tinggi

daripada guru yang menggunakan pendekatan yang kurang formal dan kurang

terstruktur. Observasi terhadap guru-guru yang berhasil, menunjukkan bahwa

kebanyakan mereka menggunakan prosedur belajar langsung dengan baik.

Guru berperan sebagai penyampai informasi, dan dalam hal ini guru

seyogyanya menggunakan berbagai media yang sesuai, misalnya film, tape

recorder,  gambar,  peragaan, dan sebaganya.
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Materi pembelajaran yang disampaikan dapat berupa pengetahuan

prosedural yaitu pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu atau

pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu dapat berupa fakta,

konsep, prinsip, atau generalisasi. Kelemahan penggunaan model ini antara

lain bahwa model ini tidak dapat digunakan setiap waktu dan tidak untuk

semua tujuan pembelajaran dan semua siswa.

Model pembelajaran langsung dapat diterapkan dibidang studi apapun,

namun model ini paling sesuai untuk mata pelajaran yang berorientasi pada

penampilan atau kinerja seperti menulis, membaca, matematika, music, dan

pendidikan jasmani. Pembelajaran langsung juga cocok untuk mengajarkan

komponen-komponen keterampilan dari mata pelajaran yang lebih berorientasi

pada informasi seperti sejarah dan sains. Apabila informasi atau keterampilan

yang akan diajarkan terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan selangkah

demi selangkah, model pembelajaran langsung sangat cocok untuk digunakan.

Model pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk

mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan deklaratif yang terstruktur

dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Keterampilan

dasar tersebut khususnya merupakan pengetahuan procedural, yaitu

pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu.

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang

harus dipelajari dan dikuasai oleh setiap siswa. Maka, dalam hal ini guru

berperan untuk mengarahkan siswa agar senang terhadap pelajaran tersebut.

Namun dilihat di lapangan siswa memiliki keinginan belajar yang rendah
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terhadap pelajaran agama Islam terlebih lagi pelajaran agama Islam hanya

diajarkan dua kali dalam seminggu. Metode dan strategi yang diajarkan juga

merupakan hal penting yang mempengaruhi keinginan tersebut tanpa adanya

kreatifitas yang tinggi maka siswa pun akan jenuh dan malas untuk belajar

agama Islam, sehingga prestasi siswapun masih rendah.

Jadi  dalam proses pembelajaran memiliki tujuan  yang akan dicapai

yaitu prestasi belajar yang memuaskan. Berdasarkan apa yang dilihat di

lapangan maka masalah ini sangat perlu diteliti yaitu Di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 4 Tapung Kabupaten Kampar, bahwa Prestasi belajar agama

Islam siswa di Sekolah Menengah Pertama tersebut masih rendah. Hal ini

terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang belum menguasai pelajaran pendidikan agama Islam

yang baru saja guru jelaskan dan terkadang siswa tidak mencatat apa yang

disampaikan oleh guru.

2. Sebagian siswa masih mendapatkan nilai rendah ketika diberi tugas atau

latihan dan masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang didberikan.

3. Siswa tidak mengulang pelajaran di rumah dan kurangnya perhatian orang

tua terhadap anaknya.

4. Dan kurangnya fasilitas belajar yang dimiliki siswa.

5. Banyak sekali guru yang belum menggunakan model pembelajaran yang

bervariasi.

6. Metode yang sering digunakan hanyalah metode ceramah.
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Gejala-gejala di atas menunjukkan bahwa presatasi belajar agama Islam

masih perlu ditingkatkan lagi agar memiliki prestasi belajar yang tinggi,

sehingga guru harus lebih memperhatikan hal-hal yang dapat mendukung

untuk proses peningkatan prestasi belajar siswa. Upaya yang dilakukan oleh

guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu meminta siswa dapat

mengulang pelajaran di rumah, menciptakan kondisi belajar yang aktif serta

memberikan tugas serta kuis sehingga siswa terbiasa untuk membuka buku dan

belajar sendiri, serta memberi hukuman yang mendidik  pada siswa yang tidak

bisa. Ternyata hal ini belum dapat meningkatkan prestasi siswa dalam belajar,

bahkan membuat siswa takut, bosan dan jenuh akan pelajaran tersebut. Selain

itu guru juga telah berupaya melengkapi segala kebutuhan dalam pembelajaran

agama Islam misalnya melengkapi buku paket, mengulagi materi yang belum

dimengerti, memberikan tambahan soal latihan, memberikan ulangan

perbaikan dan lain sebagainya. Namun usaha guru mengadakan perbaikan-

perbaikan tersebut juga belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu

peningkatan prestasi siswa dalam belajar agama Islam.

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana

melakukan sesuatu, sedangkan pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan

tentang sesuatu. Dengan demikian, pembelajaran langsung merupakan suatu

pendekatan pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran

agama Islam. Apabila guru menginginkan siswanya memiliki prestasi belajar

yang tinggi maka pengetahuan sesuatu atau keterampilan tertentu dalam belajar
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harus ada. Model pembelajaran langsung diharapkan dapat meningkatkan

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk memulai

penelitian dengan judul: “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran

Langsung (Direct Instruction) Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama

Islam Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tapung Kabupaten

Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Untuk memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan

istilah yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Model pembelajaran langsung adalah suatu pendekatan mengajar yang

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar yang berkaitan dengan

pengetahuan deklaratif dan pengetahuan procedural yang terstruktur

dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap,

selangkah demi selangkah.3

2. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti

dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah.4

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

pengaruh dalam penggunaan model pembelajaran langsung (Direct Instruction)

terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa Sekolah Menegah

Pertama Negeri 4 Tapung KAbupaten Kampar.

3Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivisme  (Jakarta:
Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 29.

4Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta: PT. Grasindo,
2004) hlm. 75
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka

dapatlah diidentifikasikan beberapa masalah yaitu  sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pengaruh penggunaan model pembelajaran langsung

(direct instruction) terhadap prestasi  belajar pendidikan agama islam

siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tapung Kabupaten

Kampar?

b. Apa yang mempengaruhi penggunaan model pembelajaran langsung

(Direct Instruction) terhadap prestasi belajar pendidikan agama islam

siswa SMP Negeri 4 Tapung Kampar?

c. Apakah penggunaan model pembelajaran langsung oleh guru sudah

dapat meningkatkan prestasi belajar PAI siswa?

d. Apakah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran langsung

(direct instruction) terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam

siswa SMP Negeri 4 Tapung Kampar?

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang penulis kumpulkan maka

dapat penulis batasi agar masalah yang penulis kaji dapat sesuai atau tepat

sasaran yaitu masalah yang terkait dengan “Pengaruh Penggunaan Model

Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) Terhadap Prestasi Belajar

Pendidikan Agama Islam siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4

Tapung Kabupaten Kampar.”
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah serta

pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh

yang signifikan antara penggunaan Model Pembelajaran Langsung (Direct

Instruction) Terhadap Prestasi  Belajar Pendidikan Agama Islam siswa

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tapung Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran langsung

(Direct Instruction) terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam

siswa SMP Negeri 4 Tapung Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

a. Bagi siswa dengan penggunaan model pembelajaran langsung

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar PAI siswa.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pengaruh

penggunaan pembelajaran langsung (Direct Instruction) terhadap

prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa SMP Negeri 4

Tapung Kabupaten Kampar.
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c. Sebagai bahan evaluasi bagi guru SMP Negeri 4 Tapung

Kabupaten Kampar dalam meningkatkan prestasi belajar

Pendidikan Agama Islam siswa.


