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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang utama dalam dunia 

pendidikan.Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya
1
. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan 

tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui dan memahami suatu mata 

pelajaran, biasanya dinyatakan dengan nilai yang berupa huruf atau angka-

angka. Hasil belajar dapat berupa keterampilan, nilai dan sikap setelah siswa 

mengalami proses belajar. Melalui proses belajar mengajar diharapkan siswa 

memperoleh kepandaian dan kecakapan tertentu serta perubahan-perubahan 

pada dirinya
2
. 

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang selama ini lebih 

menekankan dalam metode hafalan terbukti tidak efektif, karena peserta didik 

hanya mampu menguasai materi pembelajaran tetapi tidak bisa menerapkan 

materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini sangat 

diperlukannya kreativitas guru Pendidikan Agama Islamdi SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta dalam mengembangkan metode pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan materi ajar. 
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Belajar aktif metodeStudent Facilitator andExplainingmerupakan suatu 

kegiatan belajar kolaboratif yang dapat digunakan guru di tengah-tengah 

pelajaran sehingga dapat menghindari cara pengajaran yang selalu didominasi 

oleh guru dalam KBM. Metode pembelajaran Student Facilitator 

andExplaining merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa 

mempresentasikan ide ataupendapat pada siswa lainnya.
3
Kelebihan pada 

metode ini dapat melatih kemampuan siswa untuk meningkatkan saling 

bertukar pendapat guna menemukan suatu pemecahan masalah. 

Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 

juga harus mempunyai kualifikasi akademi dan menguasai kompetensi- 

kompetensi guru. Alasan utamanya yaitu karenaPendidikan Agama Islam 

tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang Agama Islam, tetapi 

yang lebih penting adalah menanamkan rasa cinta terhadap agama.Hal ini 

dimaksudkan agar siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta mempunyai 

pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, sehingga siswa 

mampu menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan hal-hal yang 

dilarang oleh-Nya. 

Mata pelajaran aqidah adalah sub mata pelajaran pada jenjang Sekolah 

Menengah Kejuruan di Muhammadiyah, karena mata pelajaran Pendidikan 

Islam di Muhammadiyah itu terpisah sesuai dengan bidangnya. 

Tujuan yang diajarkannya mata pelajaran aqidah adalah sebagai upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, 

dan mengimani Allah SWT. 
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Akan tetapi faktanya tidak demikian, Peneliti pernah melakukan 

praktek  di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta selama praktek peneliti 

menagamati pembelejaran di kelas. Dari pengamatan di kelas terlihat bahwa 

umumnya siswa memperhatikan apabila guru menjelaskan materi pelajaran 

dan memberikan latihan soal-soal. Akan tetapi  komunikasi di kelas 

umumnya terjadi satu arah yang didominasi oleh guru. Itu artinya siswa 

tidak mengalami peningkatan belajar yang disampaikan oleh guru, belum 

lagi ditambah dengan hafalan ayat-ayat pendek, doa-doa, praktek dan jarang 

ada pertanyaan dari siswa terhadap guru.Hal ini menunjukkan bahwa 

umumnya siswa tidak mengalami peningkatan belajar khususnya pada mata 

pelajaran aqidah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

danmengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dan dituangkan 

dalam skripsi yang berjudul “UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 

MATA PELAJARAN AQIDAH MELALUI METODE STUDENT 

FACILITATOR AND EXPLAINING (Study Kasus Kelas X di SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Setelah diketahui latar belakang masalah tersebut, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana penerapan Metode Student Facilitator and Explaining dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran aqidah di SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta?  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Metode StudentFacilitator and 

Explaining dalam meningkatkanhasil belajar siswa pada mata pelajaran 

aqidah di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta? 

 

C. TujuanPenelitian dan Manfaat Penelitaian 

1. TujuanPenelitian  

a. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya guru dan meningkatkan hasil 

belajar Mata Pelajaran Aqidah dengan penerapan Metode Student 

Facilitator and Explaining. 

b. Untuk mengetahui factor pendukung dan factor penghambat yang 

terjadi pada penerapan Metode Student Facilitator and Explaining. 

2. ManfaatPenelitian  

a. Manfaat teoritik 

Secara teoritik penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan 

dalam pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat/sumbangan 

pemikiran khususnya di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. 
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2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

dalam penerapan Metode Student Facilitator and Explaining di 

SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. 

 

  


