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BAB I 

PENDAHULUAN   

  

A. Latar Belakang  

Sejak tahun 2006 telah diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). KTSP antara lain menggunakan pendekatan KBK yang 

memiliki ciri-ciri dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan 

(sekolah/madrasah), lebih menitikberatkan pencapaian target kompetensi 

daripada penguasaan materi dan lebih mengakomodasikan keragaman 

kebutuhan peserta didik dan guru. 1 Dengan demikian, KTSP merupakan 

kurikulum yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan seperangkat 

kompetensi tertentu yang harus dipelajari dan ditampilkan peserta didik. 

Kompetensi dasar harus dicapai peserta didik melalui pencapaian indikator 

yang disusun guru. 

Penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya merupakan media 

pengembangan sumber daya manusia (human resources), terutama bagi 

peserta didik (raw input) melalui transformasi, yaitu proses belajar. Dari 

transformasi ini diharapkan peserta didik menjadi lulusan yang mejadi “siap 

tampil” serta mempunyai kemampuan yang berkompetensi tinggi. 

Secara akademik sebenarnya proses belajar mengajar merupakan suatu 

aktivitas yang sangat kompleks dan multi dimensional. Proses belajar 

mengajar melibatkan interaksi personal yang unik yaitu interaksi antara guru 

dengan siswa dan antara siswa dan siswa. Disinilah terasa pentingnya 

psikologi terutama psikologi belajar. 

Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam suatu 

kecenderungan tingkah yang merupakan hasil latihan penguatan 

(reinforcement). Penguatan itulah yang merupakan sebab adanya perubahan 

tersebut. Kita mengatakan bahwa siswa telah mengalami belajar, bila ia dapat 

                                                 
1 Muhaimin, et.all., Pengembangan Model Kurikulum Tingka Satuan Pendidikan 

(KTSP) pada Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 5 
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melakukan sesuatu yang sebelumnya ia tidak melaksanakannya.2 Pada intinya 

belajar adalah ingin mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman 

sikap mental, serta nilai-nilai.3 

Dalam  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2003  telah  dijelaskan  

tentang ssitem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang berbunyi :  

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

kepribadian  serta  peradaban  bangsa,  yang  martabat  dalam  rangka  

mencerdaskan upan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar pribadi manusia  yang  beriman,  cakap,  kreatif, mandiri  dan 

menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 4 

Dewasa ini siswa dihadapkan dengan permasalahan kurikulum 

pembelajaran yang terasa sangat membebani mereka. Hal ini lebih karena 

tuntutan perkembangan pendidikan saat ini, siswa diharapkan mampu untuk 

menguasai berbagai materi pelajaran yang telah disusun oleh pihak yang 

berkompeten.  

Akibatnya, menjadi hal yang sangat wajar ketika siswa ada yang 

mampu menghadapi kenyataan diatas dengan sendirinya. Bahkan ada juga 

yang kurang atau tidak mampu sama sakali. Hal ini terkait dengan faktor 

kemampuan diri masing-masing peserta didik yang bervariasi. Sebagai 

ilustrasi, dengan bekal kemampuan diri yang cukup baik akan sangat mudah 

menguasai materi pelajaran yang ada. Namun sebaliknya bagi yang bekal 

kemampuan diri yang sangat kurang akan terasa sulit bagi dirinya untuk 

menguasai materi pelajaran yang ada. 

Disamping itu ada hal yang mendasar mengapa siswa kurang aktif 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga tidak mendapatkan hasil 

belajar yang diinginkan. Setiap  peserta  didik  memiliki  perbedaan  yang  

                                                 
2 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1997), hlm. 61. 
 
3 Sardiman AM., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2000), hlm. 21 
 
4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
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unik. Mereka  memiliki kekuatan, kelemahan, minat dan perhatian yang 

berbeda-beda. Latar belakang keluarga,   sosial ekonomi,   dan  lingkungan.   

Membuat peserta didik berbeda dalam  aktifitas,  kreativitas,  intelegensi,  dan  

kompetensinya.  

Berdasar dari hal di atas, adalah peserta didik kelas IX SMP Islam 

Asy-Syafi’iyah Pekalongan Batealit Jepara kurang mampu menguasai 

pelajaran dengan baik. Tidak bisa dikatakan apa penyebab utamanya, namun 

penyebabnya adalah kompleks. Ditengarai kurang aktifnya peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas, karena peserta kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru, faktor gaya mengajar guru yang kurang variatif, media 

pembelajaran yang digunakan, serta metode pembelajaran yang kurang 

inovatif. Sebagai akibatnya adalah peserta didik pada mata pelajaran PAI pada 

pokok bahasan meningkatkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah tidak 

menghasilkan prestasi belajar (nilai) yang kurang maksimal.  

Agar pembelajaran di kelas menciptakan suasana yang hidup, peserta 

didik juga betah dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran, guru harus 

menciptakan pembelajaran yang mampu membangkitkan minat dan motivasi 

peserta dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Maka dari itu, penulis mencoba 

untuk mengatasi agar siswa menjadi lebih aktif sehingga mampu 

menghasilkan prestasi belajar (nilai) yang diinginkan. 

Dalam pembelajaran di kelas, tentu saja membutuhkan 

pendekatan atau metode pembelajaran yang tepat dan efektif. Hal ini 

ditujukan untuk menunjang keberhasilan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran pada siswa. Tak pelak lagi, kadang-kadang guru sudah 

mempertimbangkan suatu metode pembelajaran yang dianggap baik dan 

tepat. Tetapi suatu metode pembelajaran tersebut kurang atau tidak 

sesuai dengan kondisi yang ada. Hasilnya adalah kegiatan pembelajaran 

kurang bermakna, sehingga untuk mencapai prestasi belajar yang 

diinginkan ternyata sangat sulit. 
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Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK), 

sebagaimana guru pada umumnya menggunakan metode pembelajaran 

yang sudah lazim diterapkan oleh guru. Terkait dengan pembelajaran 

PAI, peneliti menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan 

materi pembelajaran. Akan tetapi, untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang bermakna dan kondusif sangat sulit menggunakan 

metode ceramah ini. Dengan metode ceramah ini, ternyata siswa kurang 

memperhatikan dan tidak konsentrasi terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan. Akibatnya dalam pencapaian hasil belajar/prestasi, siswa 

tidak mendapatkan nilai yang memuaskan.  

Sebagai seorang guru hal ini menjadikan penasaran terhadap 

kegiatan pembelajaran yang selama ini terapkan. Peneliti berusaha 

menanyakan pada siswa tentang metode pembelajaran yang digunakan. 

Ternyata diantara siswa ada yang menyatakan metode ceramah ini 

sangat membosankan dan menjenuhkan, karena terlihat sangat monoton/ 

ajeg.  

Atas dasar tersebut, peneliti mencoba untuk menggunakan 

metode yang lebih variatif agar tercipta pembelajaran yang bermakna. 

Maka peneliti tertarik menggunakan metode pembelajaran Card Sort 

(kartu sortir) terkait mata pelajaran Pendidikan Agam Islam (PAI) 

dengan materi meningkatkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. 

Peneliti mencoba menggunakan pendekatan pembelajaran dengan 

metode card sort (memilah dan memilih kartu). Yang mana metode card 

sort sendiri adalah strategi yang berisi kegiatan kegiatan untuk 

mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang obyek atau 

mereview informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini 

dapat membnatu mendimaniskan kelas yang jenuh atau bosan. 5 

                                                 
5 Hisyam Zaini, et. all., Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2008), hlm. 50. 
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Melihat kenyataan yang demikian penulis merasa prihatin dan 

ingin mengatasinya agar siswa dapat mencapai ketuntasan seperti yang 

diharapkan. Maka penulis melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

untuk memperbaiki pembelajaran. Penulis menyadari banyak kesalahan 

pola pembelajaran yang dilakukan selama ini sehingga prestasi belajar 

tidak maksimal. Penulis terlalu tergesa-gesa dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM), ingin cepat-cepat menyelesaikan tugas, dan ingin 

segera tahu hasilnya.   

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis bermaksud 

menjadikannya dalam bentuk Penelitian Tindak Kelas (PTK) yang 

berjudul ”UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

KELAS IX SMP ISLAM ASY-SYAFI’IYAH PEKALONGAN 

BATEALIT JEPARA  DALAM PEMBELAJARAN PAI MATERI 

MENINGKATKAN KEIMANAN TERHADAP KITAB-KITAB ALLAH 

DENGAN PENGGUNAAN METODE CARD SORT (STUDI 

TINDAKAN KELAS) TAHUN PELAJARAN 2010/2011”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”apakah dengan 

metode pembelajaran card sort dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IX SMP Islam Asy-Syafi’iyah Pekalongan Batealit Jepara  dalam 

pembelajaran PAI materi meningkatkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah? 

 
C. Pemecahan Masalah 

Penerapan strategi pembelajaran card sort (untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IX SMP Islam Asy-Syafi’iyah Pekalongan Batealit Jepara  

tahun pelajaran 2010/2011 dalam pembelajaran PAI materi meningkatkan 

keimanan terhadap kitab-kitab Allah) adalah dengan card sort (memilah dan 

memilih kartu) 6 dengan maksud agar peserta didik adalah untuk 

mengungkapkan daya ingat terhadap materi pelajaran yang dipelajari siswa 

                                                 
6 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: 

Rasail, 2008), hlm.88. 
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khususnya dalam pembelajaran PAI dengan pokok bahasan  meningkatkan 

keimanan terhadap kitab-kitab Allah.  

Guru mempunyai peran yang aktif dalam kegiatan pembelajaran 

dengan metode sort card. Diharapkan dengan menggunakan media peraga 

kartu ini dapat memahamkan suatu konsep kepada peserta didik, sehingga 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI khususnya 

pokok bahasan meningkatkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya. Maka tujuan 

penelitian yang penulis lakukan adalah : 

1. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas  

2. Pembelajaran ini menjadi dinamis, sehingga mampu memahamkan 

konsep-konsep yang dipelajari oleh siswa  

3. Menjadikan siswa betah dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga tidak jenuh bosan dalam kegiatan pembelajaran  

4. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik khususnya pada mata 

pelajaran PAI pokok bahasan meningkatkan keimanan terhadap kitab-kitab 

Allah. 

5. Dengan menggunakan alat peraga media card sort, dapat dimanfaatkan 

oleh semua peserta didik untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menuangkan ide dan gagasannya.  

 
E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, diharapkan ada bberapa manfaat yang dapat 

diambil, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Membangkitkan semangat siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

b. Dengan berbagai metode pembelajaran yang disajikan, agar supaya 

siswa tidak jenuh dalam menyerap materi pelajaran. 
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c. Siswa mampu mengembangkan kreativitas dan inovasinya, dapat 

berpikir kritis dalam pemecahan masalah yang dihadapi.  

2. Bagi Guru  

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru  dalam 

mengidentifikasi masalah yang ada dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas 

b. Guru akan menentukan metode dan media mana yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah tersebut serta memberi motivasi guru dalam 

mengajar 

3. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini memberikan dampak positif dalam menentukan langkah-

langkah pembelajaran di waktu-waktu yang akan datang, sehingga 

tampak lebih profesional dalam menjalankan tugas. 

b. Menambah pengalaman bagi penulis yang diharapkan dapat digunakan 

untuk referensi bagi kegiatan pembelajaran di kelas. 

c. Dengan metode pembelajaran baru dan inovatif, penulis mampu 

menerapkannya dalam kegiatan praktik di kelas. 

4. Bagi Sekolah  

Mendapat gambaran nyata tentang kondisi sekolahnya terhadap 

pencapaian prestasi siswanya. Sekolah mengetahui kelemahan-kelemahan 

yang dimiliki, sehingga dapat melakukan perbaikan di bidang-bidang 

tertentu. 

5. Bagi Pembaca dan Peneliti Lain 

Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

menambah pengalaman dalam pembelajaran PAI, sehingga dapat 

menerapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 
 


