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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Sumber dari segala sumber hukum di muka bumi ini adalah Al-Qur’an. Al-Qur’an memuat peraturan-peraturan atau hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat yang mengimaninya. Al-Qur’an mengukuhkan dirinya sebagai pemberi petunjuk kepada umat manusia untuk menuju ke jalan yang lurus. Petunjuk-petunjuk itu memberi kebahagiaan bagi umat manusia, baik secara pribadi maupun kelompok, dengan tujuan untuk memberi gambaran nyata kepada manusia agar mampu menjalankan tugasnya di muka bumi ini. Karena fungsi Al-Qur’an yang istimewa itu, maka wajar bila Allah SWT menjaminnya sepanjang zaman. 
Al-Qur’an beserta kandungannya dipelajari dalam ilmu agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal dari pertumbuhan dan perkembanga. 
Dalam pelaksanaannya, pendidikan agama Islam dapat dilakukan dalam institusi formal dan non formal. Seperti kita ketahui semua bahwa pendidikan non formal merupakan pendidikan yang teratur dan ketat dan tetap. Salah satu jenis pendidikan ini yang ada di lingkungan masyarakat adalah pengajian bagi anak-anak dan remaja yang bertempat di langgar, mesjid, dan pesantren dengan bimbingan ustadz untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.
Begitu halnya dengan aktivitas pengajian yang dilaksanakan di kecamatan Cilebak. Anak-anak dan remaja mengikuti kajian keislaman di sekolah, langgar, mesjid, dan pesantren. Waktu pembelajaran di luar sekolah adalah setelah pelaksanaan sholat berjamaah. Adapun materi yang diajarkannya adalah tentang cara membaca Al-Qur’an, fiqih, tauhid, nahwu, akhlaq, dan tafsir. Materi tafsir dititik-beratkan pada pendalaman Al-Qur’an yang meliputi bacaan, terjemahan, tafsir dan isi atau kandungan dari ayat yang dipelajari, dengan harapan peserta didik dapat memahami dan mengamalkannya. 
Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa siswa SDN 4 Kiarapayung juga pada unumnya mengikuti kajian keislaman di sekolah, mesjid, langgar, dan pesantren untuk mendalami ilmu agama Islam. Sejalan dengan hadirnya berbagai tantangan terutama yang datang dari lingkungan eksternal, maka dalam pelaksanaannya terdapat siswa yang aktif dan ada pula yang kurang aktif. Apabila diperhatikan secara sepintas saja dari aspek akhlak, dapat dibedakan antara siswa yang aktif, kurang aktif, dan bahkan yang tidak aktif dalam mempelajari ilmu agama Islam di luar sekolah. Tetapi setelah peneliti mencoba mengamati lebih jauh mengenai prestasi pelajaran agama Islam antara siswa yang aktif, kurang akif, dan yang tidak aktif mendalami pelajaran agama Islam di luar sekolah, ternyata nilainya hampir sama, bahkan ada siswa yang kurang aktif mengikuti pelajaran agama Islam di luar sekolah meraih nilai pelajaran agama di atas siswa yang aktif mengikuti pelajaran agama Islam di luar sekolah. 
Sedangkan apabila dikaji secara kritis, logis, dan ilmiah, siswa yang aktif mengikuti pendidikan agama Islam di luar sekolah, secara langsung mereka mempelajari ilmu agama berulang-ulang sehingga tingkat pemahamannya akan lebih baik daripada siswa yang hanya mempelajari ilmu agama di sekolah saja. Namun realitas di lapangan berbicara lain. Oleh karena itu munculah banyak pertanyaan untuk menjawab gejala sosial tersebut, antara lain; apakah sistem pendidikan agama di luar sekolah tidak efektif ? Apakah ustaznya tidak berkompeten ? Apakah siswa yang terlalu disibukan dengan belajar menjadi terlalu terbebani otaknya dan sulit memahami ilmu-ilmu baru ? Apakah memang karena faktor kecerdasan dan kerajinan siswa yang berbeda ? Apakah siswa belum dapat mengaitkan pelajaran agama di sekolah dengan pelajaran agama di luar sekolah ? Atau apakah terdapat suatu persepsi di kalangan peserta didik bahwa pelajaran di luar sekolah itu tidak berbobot karena lembaga pendidikanya non formal ?

Identifikasi dan Batasan Masalah
Siswa SDN 4 Kiarapayung banyak yang ikut kegiatan pengajian di luar sekolah, tetapi ada juga yang kurang aktif mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah. Tetapi secara nyata perbedaan prestasi siswa pada pelajaran Agama kurang begitu kelihatan. Padahal semestinya siswa yang rajin mengikuti pelajaran agama di luar sekolah prestasi pelajarannya harus lebih baik dibandingkan dengan siswa yang kurang aktif mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah. Untuk menjawab permasalahan serta menganalisis secara ilmiah terhadap fenomena yang menunjukan adanya kesenjangan antara siswa yang aktif mengikuti pendidikan agama di luar sekolah dengan siswa yang kurang aktif mengikuti pendidikan agama di luar sekolah dalam hubungannya dengan prestasi belajar agama Islam, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengambil judul : “HUBUNGAN FREKUENSI SISWA DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN AGAMA DI LUAR SEKOLAH DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN PAI DI KELAS V SDN 4 KIARAPAYUNG”
Temuan dan hasil penelitian ini tentunya dapat berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Hal ini karena adanya perbedaan karakteristik siswa beserta latar belakang kehidupannya, kondisi sekolah serta personalianya, dan faktor lingkungan sekitas sekolah. Oleh karena itu supaya tidak terjadi kerancuan dalam memahami kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut :
	Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 4 Kiarapayung kecamatan Rancah kabupaten Ciamis tahun pelajaran 2009/2010.

Penelitian ini hanya dilakukan di kelas V.
Pelajaran yang dijadikan objek penelitian adalah PAI.
Pendidikan agama di luar sekolah merupakan pendidikan agama yang diselenggarakan oleh pesantren, madrasah, langgar, dan mushola yang dilakukan terpisah dengan kurikulum sekolah.


Perumusan Masalah 
Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka pokok persoalan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut : 
	Bagaimana keaktifan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 4 Kiarapayung dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah ? 

Bagaimana prestasi belajar siswa kelas V pada pelajaran PAI di Sekolah Dasar Negeri 4 Kiarapayung ?
	Bagaimana hubungan keaktifan siswa kelas V dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah dengan prestasi belajar pada pelajaran PAI di Sekolah Dasar Negeri 4 Kiarapayung ? 

Tujuan Penelitian 
Dengan memperhatikan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 
	Tingkat keaktifan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 4 Kiarapayung dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah. 
	Prestasi belajar siswa kelas V pada Pelajaran PAI di Sekolah Dasar Negeri 4 Kiarapayung.
	Hubungan keaktifan siswa kelas V dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah dengan prestasi belajar pada pelajaran PAI di Sekolah Dasar Negeri 4 Kiarapayung.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang penulis harapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Manfaat Praktis
	Bagi Siswa

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi siswa tentang hasil belajarnya. Dengan mengetahui hasil belajarnya meningkat, maka diharapkan motivasi belajar siswa akan turut meningkat.
	Bagi Guru

Adapun manfaat bagi guru adalah sebagai berikut :
	Sebagai referensi untuk mencoba strategi dan teknik pembelajaran lainnya yang lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PAI.

Meningkatkan kemampuan profesional guru dalam menyampaikan materi PAI.
	Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada orang tua akan pentingnya pendidikan agama bagi anak-anaknya, sehingga mereka akan lebih baik dalam mengarahkan anaknya untuk aktif belajar agama di luar sekolah. 
	Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pembelajaran PAI. Dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana pengaruh kegiatan pendidikan agama yang dilakukan dan diikuti oleh siswa di masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada pelajaran PAI.

Landasan Teori 
Dalam kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Rama (2003:15) dijelaskan bahwa aktif mengandung pengertian giat, gigih. Sedangkan dalam kamus pelajar Bahasa Indonesia susunan Sarwiji, “aktif” adalah sifat selalu siap bekerja atau bergerak badan. Aktivitas sendiri dapat diartikan kesibukan atau kegiatan (Sarwiji, 2006:13). 
Pendidikan agama di luar sekolah adalah kegiatan yang dilakukan di luar kurikulum normal untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar (Sarwiji, 2006:234). Kegiatan pendidikan agama di luar sekolah pada umumnya dilakukan setelah jam pelajaran selesai dan bertujuan untuk mewadahi siswa dalam mengembangkan bakat, menyalurkan kegiatan siswa pada hal-hal yang positif dan menanamkan jiwa kepemimpinan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar.
Keaktifan siswa dalam pembelajaran mempunyai berbagai bentuk mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik yang dapat diamati diantarnya dalam bentuk membaca, mendengarkan, menulis, meragakan, dan mengukur. Sedangkan contoh-contoh kegiatan psikis seperti mengingat kembali isi pelajaran sebelumnya, menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, menyimpulkan hasil eksperimen, membanding-bandingkan satu konsep dengan konsep yang lainnya, dan kegiatan psikis lainnya (Sanjaya, 2007:132).
Dengan demikian salah satu ukuran keaktifan seseorang dalam belajar adalah bersedia untuk membaca, mendengarkan, menulis, meragakan, membandingkan berbagai ilmu pengetahuan tanpa dibatasi oleh tempat, usia, dan waktu. Dalam arti bahwa seorang pelajar tidak hanya merasa cukup untuk menimba ilmu pengetahuannya di bangku sekolah saja, melainkan ada kemauan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia dan relevan dengan tujuan pembelajaran.
Seorang pendidik memang semestinya memberikan peluang kepada siswanya untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Partisipasi aktif yang berulang-ulang adalah sangat penting untuk mencapai proses belajar yang sehat dan untuk menanamkan serta meneguhkan hasil proses belajar tersebut (Mansyur, 1995:110). Partisipasi terhadap hal-hal yang dipelajari menyebabkan proses belajar menjadi semakin tertanam dalam-dalam, otentik, tahan lama dan otomatis sifatnya. Lebih utama lagi partisipasi itu dilakukan terhadap proses belajar dalam keterampilan, adat istiadat, sikap, dan nilai-nilai. 
Seorang tenaga pengajar harus mampu mengarahkan peserta didiknya untuk selalu mengulangi apa yang telah dipelajarinya sehingga menjadi lebih mantap dan menetap dalam dirinya. Salah seorang pelopor teori belajar, Edward Thorndike menyatakan bahwa belajar adalah pembentukan atau penguatan hubungan antara stimulus dengan respon (Surya, 2004:26). Hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah erat apabila sering digunakan, diulang-ulang, atau dilatih. 
Begitu halnya apabila pelajaran agama sering diulang-ulang, dilatih, dan digunakan, maka hasil belajarnya akan semakin mantap dan menetap dalam diri individu. Proses pengulangan tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan pendidikan agama di luar sekolah. Dengan begitu prestasi belajar yang diraih siswa di sekolah terutama dalam pelajaran agama Islam akan semakin baik. 
Makmun (2000:157) mendefiniskan prestasi belajar sebagai suatu proses perubahan prilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu yang dijalaninya. Keberhasilan seseorang dalam belajar pada hakikatnya merupakan upaya intensif dan perpaduan antara faktor-faktor yang ada pada dirinya (internal) dengan faktor-faktor di luar dirinya (eksternal). Faktor kemampuan diri tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya faktor lingkungan, seperti: kualitas pengajaran, kondisi keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini Sudjana (2002:39) menegaskan : 
Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai, seperti dikemukakan oleh Clark bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik ketika ia berada di kelas maupun ketika ia berada di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. 
Berdasarkan paparan di atas tampak jelas bahwa keberhasilan dalam belajar salah satunya dipengaruhi oleh faktor keaktifan siswa itu sendiri. Apabila siswa semakin aktif dalam belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah, maka prestasinyapun akan semakin baik. Sebaliknya apabila peserta didik kurang aktif dalam belajar, akibatnya prestasinyapun akan semakin kurang baik. Untuk memahami kajian teoritis di atas maka perlu kiranya diteliti kebenaran adanya hubungan antara tingkat keaktifan siswa dalam kegiatan pendidikan agama di luar sekolah dengan prestasi pelajaran agama Islam di sekolah. Untuk operasionalisasi variabel keaktifan siswa dalam kegiatan pendidikan agama di luar sekolah didasarkan pada indikator realisasi kegiatan. Sementara itu untuk variabel prestasi pelajaran agama di sekolah indikatornya adalah nilai pencapaian hasil belajar semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2009/2010.
Kerangka Pemikiran
Seperti yang telah dikemukakan pada landasan teori bahwa prestasi belajar seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor lingkungan. Selain itu seorang pelopor teori belajar, Edward Thorndike menyatakan bahwa “belajar adalah pembentukan atau penguatan hubungan antara stimulus dengan respon dan hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah erat apabila sering diulang-ulang (Surya, 2004:26). 
Begitu halnya apabila pelajaran agama sering diulang-ulang, dilatih, dan digunakan, maka hasil belajarnya akan semakin mantap dan menetap dalam memori peserta didik. Proses pengulangan tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan belajar di luar sekolah baik dengan cara mempelajari kembali materi pelajaran di rumah maupun mengikuti kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar atau lembaga pendidikan pondok pesantren untuk pembinaan mata pelajaran agama Islam. Dalam hal ini siswa yang aktif mengikuti pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pondok pesantren maka prestasi belajar yang diraih siswa di sekolah terutama dalam pelajaran agama Islam akan baik. Untuk lebih jelas dalam memahami kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut ini :

Prestasi Belajar Siswa pada Pelajaran Agama Islam
Aktifitas Belajar di Sekolah



Input


Aktifitas Belajar Agama di Luar Sekolah




Gambar 1. Pola Hubungan Antara Aktifitas Belajar Dengan Prestasi Belajar



Hipotesis Penelitian
Hipotesis  dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti kebenarannya (Arikunto, 2006:67). Dalam permasalahan penelitian ini variabel aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah sebagai variabel (X) dan prestasi pelajaran agama Islam sebagai variabel (Y). 
Berdasarkan kerangka pemikiran dalam uraian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini akan bertolak pada; apabila aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah itu tinggi, maka prestasinya akan tinggi. Sebaliknya, apabila aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah rendah, maka prestasi pelajaran agamanya akan rendah.
Hipotesis penelitian diuji dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf kepercayan 95%. Hipotesis yang diujinya adalah hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha).
Ho
:
Tidak ada hubungan antara variabel aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah dengan prestasi pelajaran agama Islam.
Ha
:
Ada hubungan antara variabel aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di luar sekolah dengan prestasi pelajaran agama Islam.

Adapun pengujian terhadap hipotesis tersebut adalah apabila t hitung sama atau lebih besar dari t tabel maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Sedangkan dalam keadaan lain apabila t hitung lebih kecil dari t tabel, maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 


