
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan dan pengajaran di sebuah negara memegang peranan penting 

dalam rangka memajukan tahap kehidupan masyarakatnya, baik dari sudut 

ekonomi, teknologi, sosial dan kebudayaan. Keseluruhan tujuan yang 

diharapkan di atas akan bisa diperoleh oleh suatu bangsa hanya melalui suatu 

lembaga pendidikan. Seorang anak melalui pendidikan akan memperoleh ilmu 

pengetahuan, kecakapan dan pembinaan mental sebagai bekal menuju 

kematangan diri, agar kelak berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kepada masyarakat 

dan bangsa.
1
 

Usaha nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya, 

diadakannya penataran bagi guru bidang studi, diperbaharuinya kurikulum 

yang terus menerus dan juga dana anggaran APBN yang di alokasikan untuk 

pendidikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan sekolah. Usaha lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses 

                                                           
1
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belajar mengajar adalah guru sebagai tenaga profesional harus memiliki 

sejumlah kemampuan-kemampuan antara lain kemampuan mengaplikasi teori 

belajar dalam bidang pengajaran, kemampuan memilih dan menerapkan 

metode mengajar yang efisien dan efektif, kemampuan melibatkan peserta 

didik berpartisipasi aktif dan kemampuan membuat suasana belajar dan lain 

sebagainya.  

Tugas utama guru adalah berusaha mengembangkan segenap potensi 

siswanya secara optimal, agar mereka dapat mandiri dan berkembang menjadi 

manusia-manusia yang cerdas, baik cerdas secara fisik, intelektual, sosial, 

emosional, moral dan spiritual. Sebagai konsekuensi logis dari tugas yang 

diembannya, guru senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswanya. 

Konteks tugas, hubungan diantara keduanya adalah hubungan profesional, 

yang diikat  oleh kode etik.  Berikut ini disajikan nilai-nilai dasar dan 

operasional yang membingkai sikap dan perilaku etik  guru dalam berhubungan 

dengan siswa, sebagaimana tertuang dalam rumusan Kode Etik Guru Indonesia 

(KEGI): 

1. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

2. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan 

mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, 

dan anggota masyarakat. 

3. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik 

secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan 

pembelajaran. 

4. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan 

menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. 

5. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus 

berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana 
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sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif 

dan efisien bagi peserta didik. 

6. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa 

kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang 

di luar batas kaidah pendidikan. 

7. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan 

yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. 

8. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan 

kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. 

9. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali 

merendahkan martabat peserta didiknya. 

10. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya 

secara adil. 

11. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi 

kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. 

12. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan 

penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didiknya. 

13. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta 

didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses 

belajar,  menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan. 

14. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk 

alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan 

pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. 

15. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya 

kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, 

kebudayaan, moral, dan agama. 

16. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional 

dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan 

pribadi.
2
 

Dilihat dari rumusan Kode Etik Guru Indonesia, maka guru harus 

memperhatikan juga kesiapan peserta didiknya dalam menerima pelajaran yang 

akan disampaikan.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, di SD Islam Al-Huda Kota Batu 

khususnya di kelas III, masih banyak peserta didik yang kurang bisa bahkan 
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tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada dengan baik. Mereka 

cenderung lebih menikmati kegiatan mereka masing-masing (mengobrol 

dengan teman sekelas, menggambar di buku catatan, berjalan-jalan pada saat 

pelajaran berlangsung atau kegiatan yang lainnya) daripada mengikuti kegiatan 

belajarnya di kelas. Hal ini berlangsung setiap harinya. Guru pun berulang kali 

sudah mengingatkan kepada peserta didik agar dapat mengikuti kegiatan 

pelajaran dengan baik. 

Ketertarikan peserta didik di kelas III terhadap materi pelajaran yang 

diberikan sangatlah kecil. Ditunjang dengan kecakapan guru dalam 

memberikan materi pelajaran kepada peserta didik juga masih kurang. Guru 

memberikan pelajaran di kelas dengan memberikan catatan tentang pelajaran 

yang berkaitan, penjelasan mengenai pelajaran tersebut, juga memberikan 

tugas-tugas atau pekerjaan rumah kepada peserta didiknya, sekilas tampak 

baik-baik saja dan tidak ada masalah, namun apakah peserta didiknya dapat 

menyerap dan menerima pelajaran dengan baik itulah yang menjadi masalah. 

Hal tersebut akan mempengaruhi baik tidaknya hasil belajar peserta didik nanti 

dan hal tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, akan tetapi dari guru itu 

sendiri dan dari peserta didiknya.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan peserta didik, alasan mereka 

mengapa tidak bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan baik 

sangatlah beragam. Ada yang menjawab karena dipaksa orang tua untuk 

bersekolah, ada yang menjawab karena harus bekerja membantu ekonomi 
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keluarga, ada juga yang menjawab hanya karena ingin bertemu dengan teman-

teman di sekolah untuk bermain bersama dan masih banyak yang lain. 

Kesimpulan yang bisa diambil peneliti adalah kesadaran mereka untuk 

bersekolah masih sangat sedikit, ditunjang dengan kehidupan sosial ekonomi 

mereka yang memang bisa dikatakan rata-rata menengah kebawah yang 

menuntut mereka untuk bekerja membantu kehidupan ekonomi keluarga 

mereka. Banyak dari orang tua peserta didik yang tidak memiliki pekerjaan 

tetap, ada yang pengangguran, ada juga orang tua yang pernah masuk penjara. 

Biaya mereka bersekolah dengan menggunakan fasilitas program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.  

Kondisi masyarakat di sekitar SD Islam Al-Huda Kota Batu ditinjau dari 

segi ekonomi rata-rata masyarakatnya berpenghasilan menengah ke bawah. 

Lingkungan sekitar SD Islam Al-Huda Kota Batu merupakan kawasan 

perhotelan, villa dan kawasan wisata. Letak sekolah yang berada di kaki Bukit 

Panderman menjadikan kawasan tersebut menjadi salah satu kawasan  wisata 

yang digemari.  

Banyaknya lokasi wisata di lingkungan SD Islam Al-Huda Kota Batu 

membuat masyarakat disekitarnya mempunyai sudut pandang kurang baik 

tentang pendidikan, menurut mayoritas penduduk, pendidikan bukan hal yang 

penting untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Rata-rata masyarakat di 

sekitar bekerja sebagai pegawai di tempat wisata dan penjaga villa, dan 
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pekerjaan tersebut tidak memerlukan pendidikan yang tinggi tetapi 

kenyataannya mampu mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. 

Kondisi budaya dan agama masyarakat Dukuh Sidorejo patut mendapat 

perhatian dan pembenahan khusus dari semua pihak, khususnya yang peduli 

terhadap pendidikan, baik pendidikan anak maupun pendidikan masyarakat. 

Seni Budaya Bantengan yang sarat dengan unsur syirik menjadi kebudayaan 

yang melekat kuat pada masyarakat Dukuh Sidorejo, kesenian ini digemari 

oleh semua kalangan masyarakat, tua, muda, bahkan anak-anak.  

Pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam yang masih belum baik dan 

mendalam karena memang masyarakatnya mayoritas sulit untuk menolak atau 

menghilangkan sisi negatif kebudayaan bantengan yang memang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam itu. Apalagi pemerintah Kota Batu menjadikan kesenian 

ini menjadi salah satu ikon wisata Kota Wisata Batu, ini tentu sangat 

memprihatinkan kita semua khususnya bagi pendidikan generasi Islam. 

Sebagian masyarakat Dukuh Sidorejo masih melakukan kebiasaan-kebiasaan 

tidak baik seperti kegiatan sambung ayam, minum minuman keras, tentu 

kebiasaan ini tidak baik bagi pendidikan anak-anak mereka. Pihak sekolah 

dalam hal ini SD Islam Al-Huda sebagai institusi pendidikan harus bisa 

menjadi motivator dan pengerak menuju perubahan yang lebih baik melalui 

pendidikan yang diberikan kepada semua peserta didiknya. 
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Hal ini membuat peneliti ingin membuat suatu cara dimana guru dan  

peserta didik bisa saling bekerjasama dengan baik dan berkesinambungan 

untuk mendapatkan hasil belajar yang baik pula, meskipun latar belakang dari 

peserta didik memiliki banyak faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 

Guru dalam hal ini dituntut untuk memiliki banyak inovasi dalam 

mengajar dan ketrampilan mengelola kelas dengan baik. Sehingga tujuan 

pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa : “ Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”
3
 

Guru perlu mengetahui dalam proses pembelajaran, sejauh mana 

pengetahuan awal peserta didik dan pengetahuan akhir peserta didik setelah 

diberi pembelajaran. Guru perlu memberikan tes untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Sebuah tes memiliki dua fungsi penting, antara lain: (1) Sebagai 

alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini tes berfungsi mengukur 

tingkat perkembangan / kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah 

mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, (2) 
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 Undang-undang No. 20, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : CV. Mini 

JayaAbadi, 2003), hal.5-6 
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Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, karena melalui tes 

tersebut dapat diketahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai.4    

Untuk mengukur  sejauh mana kemampuan peserta didik dalam  menerima 

materi yang akan diajarkan, guru perlu memberikan pre-test atau tes awal 

kepada peserta didik. Pemberian pre-test ditujukan agar peserta didik siap 

menerima materi yang akan diajarkan dan dapat berperan aktif dalam proses 

belajar mengajar. Sedangkan pemberian tugas setelah kegiatan belajar 

mengajar yaitu post-test diharapkan peserta didik dapat menerapkan konsep-

konsep yang diterima selama kegiatan belajar mengajar. Hasil post-test tersebut 

dapat menentukan apakah guru dapat melanjutkan pelajaran dengan bahan 

selanjutnya bilamana peserta didik belum bisa mengerti bagian-bagian tertentu, 

guru seharusnya mengulang lagi penjelasannya.  

Pre-test ini akan membuat seorang guru mengetahui kesulitan peserta 

didik dalam memahami sebuah konsep pelajaran, sehingga guru dapat 

menyesuaikan materi pelajaran sesuai tingkat kesulitan peserta didik. 

Diharapkan peserta didik akan lebih mudah menangkap materi yang akan 

diajarkan. Selain itu, diharapkan pengajar bisa memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu persoalan dan 

mampu berfikir kreatif dalam menggunakan sumber belajar mengajar. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kesulitan 

yang dialami peserta didik adalah dengan cara memberikan umpan balik oleh 

                                                           
4
 http//math04-uinmks.blogspot.com/2008/02/macam-macam-tes-hasil-evaluasi-hasil-

belajar.html 
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guru kepada peserta didik. Pemberian umpan balik oleh peserta didik dapat 

dilakukan pada akhir atau selama proses pembelajaran berlangsung. Umpan 

balik disini dimaksudkan adalah post-test yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan materi peserta didik.5       

Tes di akhir program pembelajaran ini merupakan suatu program penilaian 

yang efisien tidak sekedar hanya menilai selesainya proses, namun lebih 

ditekankan penilaian yang sifatnya terus-menerus terhadap pencapaian tujuan 

yang ditetapkan sebelumnya. Tes di akhir pembelajaran atau post-test 

merupakan tes formatif yang diberikan pada akhir setiap program.
6  

Sebenarnya, pengadaan pre-test dan post-test ditujukan untuk menciptakan 

kreatifitas peserta didik. Peserta didik akan cenderung lebih kreatif yang 

memicu peserta didik mengeluarkan pengetahuan yang mereka ketahui dari 

pre-test tersebut. Begitu pula dengan post-test , setelah peserta didik menerima 

materi pelajaran, peserta didik dapat juga memberikan kesimpulan-kesimpulan 

dari apa yang telah mereka pelajari sehingga dengan diadakannya post-test 

maka peserta didik tidak akan merasa banyak kesulitan untuk mengerjakannya. 

Apabila kreatifitas sudah bisa muncul, maka akan tercipta suasana belajar yang 

kondusif.  

Penelitian tentang pengaruh pemberian tes sebelum kegiatan belajar 

mengajar yaitu pre-test dalam kaitannya dengan prestasi belajar, nampaknya 

belum banyak dilakukan di sekolah-sekolah, khususnya SD. Bahkan sangat 

jarang seorang pengajar yang memberikan tugas membaca dan diikuti dengan 

pemberian pre-test sebelum pelajaran dimulai. Berbeda dengan pemberian tes 

di akhir pembelajaran yaitu post-test , hal ini sudah pasti diberlakukannya di 

                                                           
5
 http//math04-mks.blogspot. com/ 2008/ 02/ macam-macam-tes-evaluashasil-belajar. 

html 
6
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1997 ), hal.67 
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setiap sekolah-sekolah umum karena dengan tes seperti ini dapat dipakai untuk 

memantau kemajuan belajar tahap-tahap proses pembelajaran. Dengan 

pemberian pre-test dan post-test ini peneliti ingin melihat seberapa besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana prestasi belajar kelompok peserta didik yang diberi pre-test 

dan post-test pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di SD Islam Al-

Huda Kota Batu ? 

2. Apakah ada perbedaan terhadap hasil belajar kelompok peserta didik pada 

bidang studi Pendidikan Agama Islam yang diberi pre-test dan post-test ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan prestasi belajar kelompok peserta didik yang diberi 

pre-test dan post-test pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di SD 

Islam Al-Huda Kota Batu 
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2. Mengidentifikasi perbedaan hasil belajar kelompok peserta didik pada 

bidang studi Pendidikan Agama Islam yang diberi pre-test dan post-test. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peserta didik 

Memberikan motivasi peserta didik untuk lebih giat belajar, 

sehingga diperoleh hasil belajar Pendidikan Agama Islam yang cukup 

baik. 

b. Bagi guru 

Apabila metode pemberian pre-test dan post-test berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil belajar peserta didik, guru dapat memakai 

metode tersebut untuk meningkatkan mutu pelajaran Pendidikan Agama 

Islam khususnya kelas III SD Islam Al-Huda Kota Batu.  

c. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengalaman serta wawasan baik dalam bidang 

penulisan maupun penelitian. Juga sebagai referensi metode untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran dengan menggunakan pre-test dan post-

test. Peneliti dapat mengenalkan dan memberikan informasi mengenai 

metode pre-test dan post-test kepada guru pengajar nantinya apabila 

memang benar-benar dibutuhkan.   
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D. Batasan Istilah 

Persepsi yang benar dibutuhkan untuk memahami judul, oleh karena itu 

berikut penulis paparkan beberapa pengertian dari judul skripsi ini. 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
7
 

Sementara itu Surakhmad menyatakan bahwa  pengaruh adalah kekuatan 

yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat 

memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya.
8
 Dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh adalah daya atau kekuatan yang dapat 

mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan suatu tindakan, atau 

keputusan. 

2.  Pre-test adalah kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta didik 

terhadap materi yang akan disampaikan.
9
 Pre-test merupakan tes yang 

diberikan sebelum proses pembelajaran.
10

 

3. Post-test adalah kegiatan menguji tingkat pengetahuan peserta didik 

terhadap materi yang baru selesai disampaikan.
11

 Post-test merupakan tes 

yang diberikan setelah dilaksanakan proses pembelajaran.
12

 

                                                           
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Pengaruh”, diakses dari 

http://kbbi.web.id/pengaruh.html, pada tanggal 19 Juni 2015 pukul 10.30 WIB 
8
 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah  (Bandung : Tarsito,  1982), hal.7 

9
 Agee Santum, “PRE TEST - POST TEST - TEST SUMATIF - TEST FORMATIF”, 

diambil dari http://agesantum.blogspot.com/2013/01/pre-test-post-test-test-sumatif-test.html, pada 

tanggal 19 Juni 2015 pukul 10.43 WIB 
10

 http://math04-uinmks.blogspot.com/2008/02/macam-macam-tes-evalusi-hasil-

belajar.html. 
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4. Hasil belajar, pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.
13

  

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, 

diamati dari sisi guru. Hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari 

puncak proses belajar, diamati dari sisi peserta didik.
14

 Hasil belajar dalam 

penelitian ini diambil dari nilai pre-test dan post-test. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyususnan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui keseluruhan isi dari skripsi secara singkat dan garis besar yang 

tersusun dalam empat bab sebagai berikut :  

 Bab I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan.  

Bab II, Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan dipaparkan dasar teori yang 

berhubungan dengan masalah yang dihadapi secara teoritis sebagai dasar 

                                                                                                                                                               
11

 Agee Santum, “PRE TEST - POST TEST - TEST SUMATIF - TEST FORMATIF”, 

diambil dari http://agesantum.blogspot.com/2013/01/pre-test-post-test-test-sumatif-test.html, pada 

tanggal 19 Juni 2015 pukul 10.43 WIB 
12

 http://math04-uinmks.blogspot.com/2008/02/macam-macam-tes-evalusi-hasil-

belajar.html. 
13

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung : PT. Ramaja 

Rosdakarya, 2010), hal.3 
14

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), 

hal.3-4 

http://agesantum.blogspot.com/2013/01/pre-test-post-test-test-sumatif-test.html
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pijakan berpikir dalam pembahasan skripsi. Karena pembahasannya tertuju 

pada pokok bahasan, yaitu Pengaruh Pre-test dan Post-test terhadap Hasil 

Belajar  Pendidikan Agama Islam di SD Islam Al-Huda Kota Batu, maka 

pokok bahasan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pre-test dan post-test 

serta hasil belajar.  

Bab III, Metode penelitian terdiri dari pola atau jenis penelitian, lokasi 

penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data dan variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis 

data. 

Bab IV, Bab ini menguraikan tentang hasil laporan penelitian dengan objek 

penelitian yang dijadikan studi kasus yang sesuai dengan pokok bahasan 

skripsi.  

Bab V, Penutup merupakan bab akhir dari skripsi yang meliputi kesimpulan 

hasil skripsi dan saran. 


