
 

 

DAB I 

PENDAHULUAN 

A. LaW" BeJabDg Masabll 

Peodidikan Agama Islam (P AI) merupakan sa lab satu mata pelajaran yang 

utama jenjaog Peodidik:an Sekolah Meneogah Penama (SMP) seb.ingp meoontut 

guru-guru untuJc dapat mengajarlam dengan benar, dalam arti mengoasai materi 

dasar yang ~ dan dapat memilih dan mengembangkan strategi 

pembelajarao yang optimal diyakini dapat meoingkatkan basil beJajar siswa. 

Koodisi pengajanm P AI di SMP Negeri 2 Delitua saat ini masih beJwn 

meogalami perubahan yang mengarah pada pembelajaran yang dapat membuat 

siswa bertrmbab keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWf. Keuyataannya 

menunjukkan bahwa nilai. siswa yang relatiLrendah dan apa yang digariskan 

dalam Tnjoan Pembelajanm ten::apai relatif kurang maksimal Peogajarannya 

masih sebatas sebagaimana mata peJajaran lainnya yang d.iajarkan di SMP, seperti 

Ma1ematika, Bahasa Indonesia dan ~a yang diberikan kepada siswa tanpa 

harus deogan peogbayatan dan pcngama1an da1am kebidupannya sebari -bari 

sebagai pembentuk Jrepnbadian. Memang ootuk meogetahui tingkat pmgalaman 

ajaran agama pada anak didik perlu penelitian yang mmdalam. Namun dari 

perilaku yang diperlibatbn siswa di sekolah sebari-bari pemabaman dan 
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.rangka pemabaman yang optimal Beldasarbo pada priosip KuriJmlom T~ 

SabJan Pendidibo (KTSP) yaitu peJaksanaannya memungkinkan pesena didik 

mendapat pe1ayaoao yang bersifat ped;aibn. pengayaan. danlatau pen=epatan 

sesuai deotJm potensi. tahap perkembangan. dan kondisi peserta didik ·deogan 

tetap .memperbatikan kdetpaduan pengembangan- pengembangan pribadi peserta 

didik Y3IJ8 berdimeosi Ketnhanan. keind.ividuan, kesosi.alan, dan moral 

Kurilrnlum diJaksanakan dengan menggunakan pendekatan mnJti stTategi dao 

multi media, sumba- belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan 

Jingkungao sdcitar sebagai swnber. (.E. Mulyasa 2006:248). 

Upaya yang diJak.ukan untuk meningbtkan ~lit~ts PAl betum begitu 
• . t ..- . • .I ~ : 

~breDa nilai rata-tata Nilai. Evaluasf Munri (NEM) si.swa selama 

tiga tahun terakbir di SMP Negeri 2 Detitna Kabupa1en Deli Senlang masib 

tergoloog reodab. Perkembangao.-NEM P AI riga tahun terakhir seperti pada Tabel 

1 "--...:l.....o. . • (I~"' ~ / ~... ~~ (j~"' .... ~~ ~ UQ.Uio.UI.JDI. . to' "SI,. / ~ :.s:-,. ~ :.s:-.... 

$ ~ $ ~ L 

Tabd 1 
Perllnahapa NEM Pmdidilwt Agaaa-lslam di SMPN 2 Dditoa 

i; T~ Nilai _f'iilai Nilai 
j No Pda' Tetendab Tertin Rata-nta Ketenmgao 

. ii 1 TP. 200312004 5,08 9,53 7 ).2 
~ 
I 

12 TP. 200412005 6,15 9,61 7,.30 

3 w . 200512006 6.00 r 
9,50 6,65 

~-~---~-



 

 

I MflfK JlEqPUSlA~.:~ t.d, 

f Ur\i1Jl11::;,· 
kemudiao pada Ubuo .pelajawt 2004/2005 niia.i nu...fiii '?~30, bahbo pada tahun 

pelajaran 2005/2006 Jillai ratHataoya banya 6.65. Keuyataan tersebul hams 

segera diatasi deogan memperbanyak penerapan strategi pembe1ajamn sesuai 

dengan KTSP. f 11J 

Harapan yang diinginlam dalam P AJ di SMP Negai 2 Delitua ad.alah siswa 

mampu memabami ,. mcntaladani dan melaksanalam ajaran agama ls1am sesuai 

deopl T.guan Pembetajaran Pendidibo Agama lslam yang disampaibn d1 

Berbagai upaya 1IDtUit meningk.atkan kualitas-P AI telah dilakukan oleh pibak. 

.sekolab, di antar:aoya mdaJni -~ guru Pendidikao Agama JsJam~ 

peoingkamo JroaJifikasi Pendidikan gwu PAl melalW program penydaraan. 

musyawanth guru :mata pdajanm P AI dan yang terakhir sudab dimu1ainya deugao 

satifibsi guru. Namuo usaba-usaba tersebuLmasih belwn membuabkan basil 

Salah satu dati berbagai strategi belajar adaiab PCmberian Tugas atau 

latihan soaL bat ini dapat dilakukan di daJam kelas maupun sebagai togas rumah 

St. Vembrianto dkk. (1994:68) mengatakan bahwa tugas adalah kegiatan 

akadem\k yang meropakan bagian dari pedruliaban dan ditugaskan oleb Dosen 

kepada mabasiswa uotuJc pemantapan dan peningbtan pengoasaao bahao tuliab 

serta basilnya diJaporbn okh mahasiswa. P~~ teJSebut dapat ditenpkan 



 

 

~ mereta hams meogcjabn dan mempestaoggungjawabkan togasoya itu. 

Bagi guru. mereka barns me1alru1am korelcsi dan penyekoran atas tugas.-tugas yang 

diberibn kcpada siswa. Koreksi yang disertai penyekoran ini merupakan betltuk 

dari umpan balit. Deogan umpan batik yanng diberikan oleh guru berupa 

komeotar korektif. siswa meogetahui babkan- menyadari kesalaban-kesalahan 

da1am mcngajakao togas sekaligus memabami yanng be.nar serta dengan 

peJajarao deogan bdajar seodiri di Juar waktu belajar di kel~ deogan nguan agar 

k:esalaban-kcsalahan yang mereb pemuat ridak terubmg lagi. Dengan demikian 

ada dua kegi.aWt dalam bal. ini yaitu; adanya pemberian Tugas. dan adanya 

pemberian Umpan Balik. (fee4Jack). . ; 

Ada beberapa cara yang dapat dilaknkan oleh guru dalam memberikao 

togas. deogan pembelian tugas ini dih.antpkan dapat membantn siswa dalam 

meoguasai materi PAJ. Tugas dapat diberikao sebeJum kegiatan belajar mmgajar. 

Tugas yang diberikan sebelum kegiatan belajar mengajar disampaikan mmdorong 

siswa UDtuk memiliki k:esiapan dalam mener:iiDa .materi pe1ajaran., ka:reua siswa 

telah dianthbn uotuk mempelajari pelajanm barn yang belwn diajarkan. '~ \ {, 

T ugas yang di'berikan sesudah kegialan belajar mengajar ak:an dapal 

merriogkarbn kemampuan siswa rerbadap materi yang te lah diajarbn tersebut 



 

 

disampai.kan oleb gum. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikam 

Slameto (1995:88). meogeJjakan togas abo mempengarnhj basJl belajar_ Denga.n 

kata lain. agar siswa bedtasil dalam ~ pedu menge.jabn togas dengal1 

sebaik-baiknya. Agar siswa dlp!ll mengerjabn tugas sebaik-baiknya pemberian 

tugas perfu diberikan secara taeuuma. j ? ~ / 

Togas yang barns diselesaik.an siswa dapat diberikan dalam berbagai bentot, 

eli antaranya togas ahm Jatibao soaJ yaog meropakan Jcegiatan penugasao sebagai 

pemautapao dan peningbtao pmguasaao baban, deugao :kegiatan pe.weocanaan 

pembcrian tugas oleh siSWD;. togas tcnebut diberikan dalam bmtuk Lembar Kerja 

Siswa (LKS). Ben1asarbn pengamallm di 1apangan. guru SMP Negeri 2 Delitua 

sering ~1makan media LKS datam pembelajaran sebagai lembar tugas atau 

lembar kelja dmgan tujuan untuk. roengabiftan siswa dalam proses belajar 

mengajar. Deogan lembar togas, siswa dilatih 1IDlUk JD3!l!!iri. berani 

mengongk.apkan isi bah atan piki~ dan meogembangkan logika berfikir 

(Subarjo dk:k. 1989). Lebihjauh Somarsono (1985:1) menyatakan: <+ Penggunaari 

Lembar Kelja Siswa (LKS) juga merupakan sa1ah satu variasi peogajaran agar 

siswa tidak menjadi bosan "-LKS disusun oJeh guru mata pe1aja.rao dOlgan matcri 

tugas sesuai dengan polrolc babas2m dan diberikan sesudab atau sebehnn kegiatan 

belajar mengajar. ~ ; I \ ;_, :I \;. ~ I \ 
Faktor Jain yang dapat mempengaruhi basil beJajar adalah kebiasaan be1ajar, 



 

 

kepada siswa dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat menimbulkall 

minat siswa untnlc meogikuti proses belajar mengajar P AJ. 

Di SMP Negeri 2 De1itua dalam kailannya dengan upaya peniogkatan 

peoguasaan siswa terbadap materi dalam pembelajaran P AI secara optimal 

pemberian togas merupakan salah satu aspek penting yang barns diberibn oleh 

gum, guna pendaJaman 9elta pelaksanaan ajaran-ajaran agama itu seodiri..,... 

a _!:~ ~-~( C'~~ :;~r~~,. ~a 
Bernasark.an maim pada latar belakang masalab. d~ ~ 1oi 

pemesintah melalni sekoJab sudab bemsaba untuk menmgkatkan basil beJajar 

siswa deopn ~ pernbahan dan ~empumaa.o lrnr.iJrulum sekolah dan 

berbagai upaya peuingkata:n Jrualitas gUru SMP ~ namuo oampaknya pennasalahau 

tetap ada. Masalab dalam pembe1ajaran PAL lxnisar pada efekti»tas proses 

pembelajaran yang beJpangkaJ pada relatif rendahnya basil siswa belajar yang 

dicapai siswa berdasarlam mlai m.umi gJI~ 

Salah satu variabel yang berpeogaruh terbadap kualitas pembelajarao adalah 

variabel gum. Dari variabel guru yang paling dominan dalam mempengaruhi 

kualitas pembelajalan adalah kompetensi profesiooal yang dimilikinya, terutama 

yang berlmbongan. deugan kemampuan dasar yang dimiliki oJeh gum, baik dj 

bidang kognitif seperti penguasaan ~ dan di bidang ~ seperti 



 

 

dari rcndahnya basil bebYa£ siswa dari feoomena terselrut dan dengao 

mempesbatikan beberapa masaJah dalam upaya meniogkatkao efi:ktivitas 

pembelajanm sebagaimana yang dikemu1mkan di atas. dapat didentifikasikml 

beberapa masalah sebagai berikut: 1 ). Apakah reodalmya basil belajar P AI siswa, 

disebabkan oleh ridak sinergisnya antara tebijakan dengan implemeutasi dalam 

proses pembelajaran ? (2)- Apakah metode P AI yang digonakan tidak sesoai 

deogan karateristik siswa P A1 ? (3) Metode apakab yang cocok agar siswa dapat 

mempero1eb basil belajar yang optimal '? (4) Apakah raktor sarana dan prasarana 

dan fBktor ekonomi mempengaruhi motu pendidilam PM ? (5) Apakah rendahnya 

hasll belajar PAr siswa disebahkan tidak: adanya motivasi be1ajar siswa da1am 

belajamya7 (6) Apakah perbedaan k:ebiasaan belajar siswa dapat mengaldbadcan 

efekti6tas basil belajar P AI yang berbeda pula (7) Apakah pembelajar.m dengan 

pemberian hlgas yang ~~ tidak dij~ terlebih dahulu_e.fektif untuk 

meninfPtkan pembelajaran PAl (8) Apakah perbedaan kebiasaan belajar siswa 

dapat mempengarohi basil belajar PAl (9) Apakah pembelajar.a.n dengan 

pemberian togas yang materinya dijelaskan terlebih dabulu efektif Wltuk 

meningkatbn pembeJajaran PAl ? (10) .Apabh ada interaksi antara pemberian 

tugas dan kebiasaan be1ajar da1am me:mpemgarubi basil beliYar P AI ?. 

TOO .• 



 

 

T erdapat banyak fakmr yang menentnkan basil bela jar PAl siswa dan dapat 

dikeJompokbn menjad.i .tUtor yang berasaJ dari siswa dan :taktoJ' yang berasaJ 

dari luar diri siswa. Oleh kareua itu peoetitian ini dibatasi pada faktor internal 

yaitu kebiasaan belajar siswa dan fitktor ebtemal siswa yaitu. pemberian tugas. 

yakni tugas yang diberikan sebe1mn dan sesudah proses belajar meogajar_ ~ 1 \ 

Pemberian tugas merupakan faktor iostrumeot yang dieksperimeokan dalam. 

penelitian ini Pembatasan ini dilakukao dengan pertimbangkan agar pembabasan 

penelitian ioi terfokus dan mendalam. 

Hasil belajar P AI d:ibatasi pada b wasan kognitif yaitu iogatao~ pemabamao 

dan aplikasL 

D. R111DU50 M.UU 

Berdasarkan ~ masalah yang~c!!kemukan di atas. masalab yang 

hendak. dipeahkan dalam penelitian ini adalah : .. ~~ ... 

1. Apakah terdapat perbedaan basil beJ~ P A1 antara sjswa yang diberi togas 

sebelum kegiatan belajar mengajar, den~ siswa yang diberi togas sesudah 

kegiatan belajar mengajar? 

2. Apakah terdapat perbedaan basal bebgar P AI antara siswa yang mempunyai 

kebiasaan belajar tinggi dan rendah '? ~)\ 

3_ Apakah tenlapat interaksi antara pemberian tugas dan kebiasaan belajar 



 

 

L Tujuaa Pmditian 

Untuk memberikan arah da1am penelitian ini, sebingga sesuai dengao 

maksod dan kehendak pemilis, maka nywm penelitian ini adalah liDtDk 

meogeta)mi: 

J. Perbedaan basil belajar P AI antara siswa yang diberi tugas sebe1wn kegiatao 

beJajar mengajar. deogan siswa yang d:iberi tugas sesudah kegiatan belajar 

meogajar. 

2. PeJbedaan basil belajar antaia siswa yang me:mpunyai kebiasaan belajar tinggi 

dan kebiasaan bdajar reodah. (J • .d) '/ 

3. Jnterabi antara pemberian tugas dan kebiasaan belajaJ" dalam mempengarubi 

basil belajar PAl 

\~ 

F. Mafaat Penditian 

Hasil peoelitian ini dibarapkan dapat bennanfilat secara teoretis maupun 

secarn p.raktis. Manfaat tooretis diharapkan dapat meoambah khazanab 

pengetahuan tentang P AJ, pemberian tugas dan basil be1ajar PAl. SeJain ito dapat 

sebagai·rujubn uotuk penetitian Jebib lanjut ~ 

Sedangkan manfitat piaktis dibampkan dapat diguoakan glDll untuk 

mempelajari po1a pemberian tugas dalam pembelajaran PAl. memberikan acuan 

dan menyediakan alternatif pada guru SMP meogenai strategi pembelajaran P AI -- --


