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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran dalam kelas tidak terlepas dari interaksi antara guru dan 

siswa. Kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan karena, pembelajaran 

dalam kelas tidak dapat berlangsung jika salah satu komponen ini tidak ada. 

Dalam hal ini guru merupakan komponen utama yang bertugas sebagai 

pendidik sekaligus aktor yang bertugas untuk transfer of knowledge kepada 

siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus cakap untuk melaksanakan tugas-

tugasnya. 

Mengingat tugas guru di atas maka, untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dibutuhkan suatu modelpembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan model 

pembelajaran yang tidak tepat dapat menyebabkan tujuan pembelajaran tidak 

tercapai, semisal penggunaan model pembelajaran yang disampaikan dengan 

model ceramah saja akan menimbulkan kejenuhan dan kepasifan terhadap 

siswa sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Hal ini merupakan 

suatu permasalahan dalam pembelajaran yang perlu untuk diselesaikan, yaitu 

dengan cara merubah model yang dipergunakan oleh guru dalam pembelajaran 

yang dapat membawa siswa menjadi aktif. Dari beberapa macam model  

pembelajaran, salah satu model yang dapat diaplikasikan oleh guru ketika 

mengajar di dalam kelas yang dapat membuat siswa turut andil dalam 



 

2 
 

pembelajaran atau aktif di dalamnya, yaitu dengan menerapkan model 

discovery. 

Model pembelajaran discovery adalah suatu model untuk mengembangkan 

cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil 

yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan (Hosnan dalam 

Setiaji, dkk., h. 21). Dengan pengertian tersebut dapat difahami bahwa metode 

ini merupakan model pembelajaran yang akan membawa peserta didik untuk 

memperoleh informasi terkait dengan apa yang dipelajarinya lebih setia dan 

tahan lama dalam ingatan, sehingga tidak akan mudah lupa terhadap materi 

yang dipelajarinya. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa model 

discovery dapat membawa peserta didik mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

guru. 

Penelitian terdahulu terhadap model discovery yang diaplikasikan dalam 

pembelajaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nastiti Sulistyowati, dkk., yang disajikan 

dalam jurnal ilmiah yang berjudul EFEKTIVITAS MODEL 

PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY LEARNING TERHADAP 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KIMIA. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Nastiti Sulistyowati, dkk., disimpulkan bahwa 

penerapan guided discovery learning yang diterapkan pada siswa di 

sebuah SMA di Kabupaten Purworejo tahun ajaran 2011/2012 efektif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah kimia. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Abigail Josephine Kusumatuty yang 

disajikan dalam jurnal ilmiah yang berjudul PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR 

PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENGANTAR 

ADMINISTRASI PERKANTORAN KELAS X AP 3 SMK NEGERI 6 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Josephine dapat dinyatakan bahwa penerapan model 

discovery learning meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran kelas X 

Administrasi Perkantoran 3 SMK Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 

2014/2015. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan 

keaktifan dan prestasi belajar peserta didik. Hal tersebut terbukti pada 

siklus I dan II keaktifan dan prestasi belajar terus meningkat. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ainur Roicha mahasiswi S2 UIN Sunan 

Ampel Surabaya yang disajikan dalam thesis pada tahun 2017 yang 

berjudul PENGEMBANGAN MODEL DISCOVERY LEARNING PADA 

MATA PELAJARAN FIKIH DI MTSN 2 SIDOARJO memberikan 

kesimpulan bahwa model discovery learning telah memenuhi kriteria 

efektif dilihat dari sudut pencapaian kompetensi akademik. 

Berdasar kepada penelitian terdahulu pembelajaran menggunakan model 

discovery memberikan kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran tercapai yang 
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ditunjukkan oleh keaktifan siswa, prestasi siswa, dan pemecahan masalah oleh 

siswa. Pada penelitian terdahulu juga dikemukakan, bahwa pembelajaran 

menggunakan model discovery memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya 

adalah (1) membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan 

ketrampilan-ketrampilan dan proses-proses kognitif, (2) pengetahuan yang 

diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan 

pengertian, ingatan, dan transfer, (3) dapat meningkatkan kemampuan siswa 

untuk memecahkan masalah, (4) membantu siswa memperkuat konsep 

dirinya, karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lain, (5) 

mendorong keterlibatan keaktifan siswa, (6) mendorong siswa berpikir intuisi 

dan merumuskan hipotesis sendiri, (7) melatih siswa belajar mandiri, (8) siswa 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar, karena ia berpikir dan menggunakan 

kemampuan untuk menemukan hasil akhir tentang pembelajaran 

menggunakan model discovery (Hosnan dalam Fadriati, 2017:192). Kelebihan 

yang lain pembelajaran dengan menggunakan model discovery juga 

menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan 

berhasil, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik, mendorong 

siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri dan siswa dapat belajar dengan 

memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Selain itu model ini juga dapat 

melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan 

masalah tanpa pertolongan orang lain (Fadriati, 2017:192). 

Dengan menggunakan model discovery dalam suatu pembelajaran 

diharapkan dapat memunculkan semangat belajar siswa, siswa tidak merasa 
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jenuh, dan siswa merasa senang. Bukan sebaliknya, yaitu siswa pasif dan 

jenuh sehingga tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran tidak tercapai. 

Dan selanjutnya dari permasalahan yang muncul, yaitu penerapan model 

pembelajaran yang kurang tepat yang dipraktikkan oleh seorang guru di saat 

mengajar di dalam kelas yang akan dapat menimbulkan tujuan pembelajaran 

tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan, termasuk  dari penelitian 

terdahulu yang telah dipaparkan di atas telah menginspirasi  peneliti untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan model pembelajaran 

discovery sebagai jawaban atas munculnya permasalahan di atas. Dengan 

demikian peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul 

“Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Model Discovery di 

SMA Muhammadiyah 1 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang di atas dan mengingat bahwa Pendidikan 

Agama Islam mencakup materi Qur’an Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih, dan 

Tarikh, agar penelitian lebih terfokus maka peneliti lebih menitikberatkan 

penelitian pada materi Qur’an Hadits yang dilakukan di kelas XII-MIPA 

dengan jumlah siswa sebanyak 19 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 

10 siswa perempuan pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019. Dengan 

demikian dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui 

model discovery di SMA Muhammadiyah 1 Malang? 
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2. Bagaimana dampak penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

melalui model discovery terhadap prestasi siswa di SMA Muhammadiyah 

1 Malang? 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai diadakannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses penerapan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam melalui model discovery di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Untuk mengetahui dampak penerapan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam melalui model discovery terhadap prestasi siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

 

D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan ilmu 

pendidikan baik bagi diri peneliti sebagai acuan jika suatu saat peneliti akan 

melakukan pengembangan penelitian lanjutan, penelitian ini juga dapat 

memberikan manfaat bagi guru Pendidikan Agama Islam sebagai acuan untuk 

menerapkan pembelajaran model discovery, dan selanjutnya lembaga 

pendidikan terkait, yakni SMA Muhammadiyah 1 Malang yang mana dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melengkapai sarana dan 

prasarana di SMA Muhammadiyah 1 Malang yang dapat mendukung 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui model discovery, seperti 
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melengkapi sumber-sumber belajar yang diantaranya adalah pengadaan kitab-

kitab Al-Qur’an, Hadits, tafsir, atau kitab-kitab lain yang relevan serta 

pengadaan jaringan internet bahkan softwareyang dapat menyokong 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui model discovery. 

Sedangkan bagi masyarakat umum penelitian ini memiliki beberapa 

manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai acuan untuk melakukan pengembangan penelitian yang berkaitan 

dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam ataupun bidang yang 

selainnya yang menerapkan model discovery.  

2. Untuk mengetahui proses penerapan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam melalui model discovery di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

3. Untuk mengetahui dampak penerapan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam melalui model discovery terhadap prestasi siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

 

E. Batasan Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada  rumusan masalah point B di atas 

dan agar penelitian ini lebih terfokus dan terstruktur secara sistematis maka, 

penulis menguraikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Membahas tentang proses penerapan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam melalui model discovery di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 
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2. Membahas tentang dampak penerapan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam melalui model discovery terhadap prestasi siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sebagaimana agar dalam penulisan skripsi ini mendapatkan suatu hasil 

yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana umumnya bahwa 

dikatakan suatu karya jika karya tulis tersebut memiliki sitematika. 

Maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sitematika 

pembahasan dari bab ke bab yang terdiri dari V bab, yang meliputi: 

1. Bab I, yang berisi pendahuluan yang merupakan kerangka dasar yang 

memuat orientasi memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi persoalan 

sekaligus merupakan arah dalam dalam pembahasan penelitian ini. Isi dari 

bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi kajian-kajian 

teoritis yang berkenaan dengan kebutuhan penelitian diantaranya adalah 

definisi pembelajaran, yang terdiri dari tahap perancangan/perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, definisi 

Pendidikan Agama Islam, landasan Pendidikan Agama Islam, tujuan 

Pendidikan Agama Islam, materi Pendidikan Agama Islam, definisi model 

discovery, langkah-langkah penerapan model pembelajaran discovery, dan 

dampak pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui model discovery. 
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3. Bab III, bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti untuk menemukan hasil penelitian yang memuat pendekatan 

metode penelitian, lokasi serta waktu penelitian, prosedur penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, data, 

analisis data, dan keabsahan data. 

4. Bab IV, bab ini berisi tentang hasil penelitianyang meliputi latar belakang 

objek penelitian serta penyajian dan analisa data. 

5. Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


