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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah 

proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai peran. Kemampuan seorang 

guru menyampaikan pelajaran merupakan landasan mencapai sukses dalam 

mengajar terutama dalam memotivasi siswa dalam belajar. Hamalik ( 2001:26 ) 

mengemukakan bahwa “ Kriteria utama sukses tidaknya mengajar ditentukan oleh 

keberhasilan siswa baik melalui evaluasi formatif maupun sumatif pada akhir-

akhir semester. Berdasarkan hasil evaluasi guru dapat melihat gambaran bahwa 

siswa kurang bersemangat dalam menerima mata kuliah pada saat jam 

pembelajaran berlangsung. 

Dalam pembelajaran dosen diberi kesempatan seluas-luasnya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan mengingat  perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi ( IPTEK ) yang begitu cepat diberbagai bidang yang mengakibatkan 

timbulnya berbagai masalah dalam pendidikan terutama dalam proses belajar 

mengajar. 

Mengingat tugas dan tanggung jawab dosen sebagai tenaga pendidik 

dalam menetukan kebermaknaan siswa dalam memahami materi ajar, maka dosen 

perlu mengatur strategi sebaik mungkin untuk mengatasi berbagai kendala yang 
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ditemui dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan pengajaran 

dapat dicapai dan terlaksana dengan baik.  

Namun kenyataan yang ditemukan di lapangan, ditemukan bahwa ada 

kejenuhan mahasiswa dalam menerima materi karena dosen cenderung dengan 

ceramah dan tanya jawab dan tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-

kegiatan pembelajaran yang mengasah pola pikir dan kreatifitas mahasiswa itu 

sendiri, sehingganya mahasiswa ogah-ogahan dalam menerima materi atau 

menerima materi dengan acuh-acuhan saja.  

Metode ceramah seringkali dianggap tepat untuk pendalaman materi 

karena metode ini di anggap lebih banyak memberikan informasi sesuai dengan 

tuntutan kurikulum. Namun didalam penerapan metode ini lebih tepat lagi jika 

dikombinasikan dengan berbagai model pembelajaran sehingga pembelajaran 

dapat berjalan sesuai dengan keinginan mahasiswa juga dengan target dosen 

sebagai pengajar mata kuliah ini. 

Dengan melihat masalah-masalah di atas, maka penulis ingin mencoba 

suatu model pembelajaran yang disebut dengan model discovery learning. Untuk 

model ini diharapkan motivasi mahasiswa dalam menerima materi ini akan lebih 

baik. 

Model discovery learning ini merupakan salah satu model mengajar 

yang menekan pada keterlibatan siswa secara aktif dalam poses belajar mengajar, 

sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, 

bertanya dan mampu memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Collete ( dalam Slameto 2003:35 ) bahwa ”most selence 
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educations agre that discovery should be one of  important approaches to use in 

the teaching of science “, artinya “ beberapa ahli pendidikan menyetujui bahwa 

discovery merupakan suatu dari model yang penting digunakan dalam 

pengetahuan pengajaran. 

Dengan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul ” Meningkatkan  Motivasi  Belajar Mahasiawa Dengan Model 

Discovery Learning  Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Pada Jurusan 

PGSD Semester I Fakultas Ilmu Pendidikan    

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas teridentifikasi masalah bahwa 

belum optimalnya dosen menggunakan ragam model pembelajaran diantaranya 

model discovery learning. Guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam 

penyajian materi pelajaran. Karena metode tersebut dianggap lebih banyak 

memberikan informasi sesuai dengan tuntutan kurikulum.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah 

pendidikan agama adalah : “Apakah motivasi belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah pendidikan agama islam akan meningkat dengan menggunakan model 

discovery learning”. 
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1.4. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah pendidikan 

agama islam dapat meningkat dengan menggunakan model discovery learning.  

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi mahasiswa; setelah penelitian ini dilaksanakan maka diharapkan 

siswa dapat meningkat motivasi belajarnya pada mata kuliah 

pendidikan agama islam. 

1.5.2. Bagi dosen; sebagai acuan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

maka perlu dipilih ragam model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi ajar serta karakter materi yang diajarkan khusus pada mata 

kuliah pendidikan agama islam. 

1.5.3. Bagi Penulis; Untuk menambah wawasan penulis sebagai seorang dosen 

dalam menerapkan berbagai model pembelajaran sehingga telah 

memiliki pengalaman tentang cara meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

 

2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Para ahli dalam bidang belajar memiliki rumusan yang berbeda 

mengenai pengertian belajar. Namun diakui bahwa perbuatan belajar bersifat 

komplet, karena merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan 

meliputi berbagai aspek baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri 

manusia.  

  Belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Karena itu, seseorang 

dikatakan belajar, bila diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses 

yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku dapat 

diamati dan berlaku dalam waktu relatif lama. Perubahan tingkah laku yang 

berlaku dalam waktu relatif lama itu disertai usaha orang tersebut. Sehingga orang 

tersebut dari tidak mampu mengerjakan sesuatu menjadi mampu mengerjakannya. 

Kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu merupakan proses 

belajar sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil belajar. 

 Menurut Muhibin ( 2001 : 13 ) bahwa  belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan 

setiap jenis jenjang pendidikan. Hal ini berarti berhasil tidaknya mencapai tujuan 

pendidikan itu sangat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik pada 

saat berada di sekolah maupun diluar lingkungan keluarga. Sejalan dengan itu, 
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Uno ( 1998 : 18 ) mengemukakan bahwa  proses belajar akan mampu berjalan 

dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan-kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan sendiri aturan ( termasuk konsep, teori, difinis dan 

sebagainya). Dengan menemukan sendiri dapat menumbuhkan rasa percaya diri 

dan dapat meningkatkan kretifiattifitas siswa dalam memecahakan masalah dalam 

proses belajar. 

 Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar 

guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi bertanggung 

jawab atas keseluruhan perkembangan kepribadian siswa serta memberikan 

motivasi unutk mengembangkan pemahaman dan penghayatan atau prinsip-

prinsip di dalam belajar secara aktif dan dinamis, dalam mengembangkan daya 

nalar berpikir logis, sistematis, kratif, sikap kritis, terbuka dan ingin tahu.  

 

2.1.2. Pengertian Mengajar 

 Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit. 

Dikatakan demikian karena belajar berkaitan dengan proses pengaturan dan 

pengorganisasian materi yang relevan dengan metode dan pendekatan 

pembelajaran yang kondusif dan dapat memudahkan siswa untuk memahami 

makna materi yang disajikan oleh guru. Hal ini sesuai dengan Dimyati (1987 : 27) 

bahwa mengajar suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan sekitar 

sehingga dapat menumbuhkan gairah siswa dan mendorong siswa melakukan 

proses belajar. Selain itu mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau 

bantuan kepada siswa dalam melakukan proses belajar. Selanjutnya Sudjana 

(1989 : 28) mengemukakan bahwa mengajar adalah proses memberikan 
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bimbingan atau bantuan pada siswa dalam melakukan proses belajar sehinggga 

siswa mampu merespon proses pembelajaran. 

 Menurut Hamalik ( 1982 : 122 ) bahwa guru adalah tumpuan harapan 

yang akan menentukan kualitas proses belajar yang dilalui oleh siswa. Guru 

merupakan sutradara dan aktor, sedangkan metode adalah alat evaluasi dan 

perlengkapan pendidikan lainnya merupakan kesatuan sistem yang berintegrasi 

secara dinamis bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

 Hal ini menunjukkan bahwa belajar bukan hanya menyampaikan 

materi semata kepada siswa tetapi merupakan suatu proses pembelajaran bagi 

siswa. Dengan demikian proses belajar merupakan dua konsep yang berbeda dan 

bila dipadukan akan terjadi interaksi, hubungan timbal balik antara guru dan siswa 

dalam suasana kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 Sehingga dalam proses belajar mengajar guru selain pemberi kemudahan 

juga sebagai motivator yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan 

perkembangan mental dan kepribadian. Dan dengan kata lain guru sebagai 

pendidik harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan 

bermakna serta mampu meningkatkan perhatian siswa dalam megikuti proses 

pembelajaran dan membantu siswa dalam menggunakan berbagai macam 

kesempatan belajar baik perorangan maupun kelompok.  

 

2.1.3. Pengertian Hasil Belajar  

 Pada dasarnya semua orang dapat melakukan perbuatan mengajar. Namun 

tidak semua orang berhasil dengan baik didalam belajar. Hasil belajar yang baik 

merupakan gambaran prestasi belajar yang tinggi dari seseorang. Pada umumnya 



 

8 

 

semua orang yang belajar menginginkan untuk mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan. Sedah barang tentu ini memerlukan usaha yang ulet dan sungguh-

sungguh. 

Hasil belajar siswa merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur 

keberhasilan mereka dalam belajar. Hasil belajar dalam bahasa inggris disebut 

”scolastic achievment”. Sebelum memahami pengertian hasil belajar lebih lanjut, 

maka terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian belajar sebagaimana yang 

pernah dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Bandura dalam Gunarsah ( 2000 : 

45) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses sosialisasi dengan 

memperhatikan orang lain melakukan sesuatu pekerjaan. Disamping itu, Gacce 

Slameto ( 2003: 28 ) memandang belajar sebagai suatu proses dimana suatu 

organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Senada dengan 

Gacce, Sudjana ( 1989: 31 ) mendefenisikan belajar sebagai suatu proses 

perubahan dalam diri seseorang pada tingkah laku sebagai akibat atau hasil 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut 

Lago mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari 

belajar dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk, seperti berubah tingkah laku 

dan sikap pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kecakapan dan kemampuan 

daya realisnya dan daya penerimaannya yang ada pada diri individu. 

Selanjutnya terkait dengan pengertian hasil belajar, Sudjana ( 1989: 34 ) 

berpandangan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajar. Mengacu pada pendapat tersebut maka hasil 
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belajar dapat diartikan sebagai kemampuan siswa di dalam belajar sehingga 

memiliki pengalaman dalam bentuk perubahan sikap dan keterampilan sebagai 

hasil dari usaha yang dilakukan. 

 Pada umumnya orang mengartikan bahwa hasil belajar sama dengan 

prsetasi belajar, hal ini sesuai dengan Purwanto dalam Tristanti ( 2003 : 10 ) 

bahwa hasil belajar adalah prestasi yang dihadapi, dilaksanakan dan dikerjakan. 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono ( 1992 : 21 ) bahwa hasil belajar 

adalah sebuah kegiatan belajar mengajar yang menghendaki tercapainya tujuan 

pengajaran dimana hasil belajar ditandai dengan skala nilai. Dengan demikian 

maka prestasi belajar siswa adalah hasil yang dicapai setelah melalui atau 

melaksanakan suatu perbuatan belajar sehingga hasil belajar siswa bergantung 

pada siswa tersebut dalam arti semakin banyak usaha belajar yang dilakukan oleh 

siswa maka semakin baik pula hasil belajarnya. Hal ini juga berlaku pada 

kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai konsep dalam penyelesaian 

soal-soal dan pelaksanaan tes. 

Khusus peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 

hak dan kewajiban memerlukan berbagai metode yang disesuaikan dengan materi 

ajar dan kondisi siswa. 

2.2. Model  Discovery Learning 

2.2.1. Pengertian Discovery 

2.2.2. Kelebihan Model Discovery 

2.2.3. Kekurangan Model Discovery 
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2.2.2. Pelaksanaan Pembelajaran pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan Model Discovery Learning 

 

Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan discovery jika 

menerapkan ke-10 komponen sebagai karakteristk discovery di dalam 

pembelajaran. Adapun 10 komponen tersebut adalah: 

1. Menggunakan  keterampilan-keterampilan proses 

2. Tidak ada keharusan untuk menyelesaikan unit tertentu dalam waktu tertentu. 

3. Jawaban yang dicari tidak diketahui terlebih dahulu, tidak ada dalam buku 

pelajaran. Buku-buku yang dipilih yang berisi pelayanan dan saran untuk 

menemukan jawaban, bukan memberikan jawaban. 

4. Siswa bersemangat sekali untuk menetukan jawaban atas tantangan mereka 

sendiri. 

5. Proses pembelajaran terpusat pada pertanyaan-pertanyaan”mengapa” dan 

bagaimana kita mengetahui ”serta” betulkah kesimpulan kita ini. 

6. suatu masalah ditemukan kemudian dipersempit hinggga terlihat kemungkinan 

masalah itu dapat dipecahkan oleh siswa. 

7. Hipotesis dapat dirumuskan oleh siswa 

8. Siswa mengusulkan cara pengumulan data, melakukan eksperiment, 

mengadakan pengamatan, membaca dan menggunakan sumber-sumber lain. 

9. Siswa melakukan penelitian secara individual atau kelompok untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis. 

10. Siswa mengelola data dan mereka sampai pada kesimpulan. 
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2.3. Hipotesis Tindakan 

 Dari uraian kerangka teori dan konseptual di atas, maka rumusan hipotesis 

tindakan pada penelitian ini adalah jika dalam pembelajaran pendidikan agama 

islam dengan menggunakan model discovery, maka motivasi belajar siswa pada 

materi tersebut akan meningkat. 

 

2.5. Indikator Keberhasilan 

  Yang menjadi indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu: 

a. Untuk minimal 85% dari seluruh mahasiswa yang dikenai tindakan 

memperoleh nilai ketuntasan  ke atas pada materi sajian. 

b. Untuk hasil belajar seluruh mahasiswa di kelas memperoleh daya serap 

mencapai 96%. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Setting Penelitian Dan Karakteristik Yang Dikenai Tindakan 

      3.1.1.Setting Penelitian 

     Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilaksanakan pada mahasiswa semester I jurusan PGSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Dan sasaran utama dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

motivasi mahasiswa pada mata  kuliah pendidikan agama Islam. 

      3.1.2 Karakteristik Subyek Penelitian 

     Sebagai subyek penelitian ini adalah mahasiswa PGSD Semester I 

A dengan jumlah  35 orang yang terdiri dari siswa laki-laki 15 orang dan 

perempuan 20 orang.  

 3.1.3. Metode Penelitian 

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dengan maksud untuk memberikan 

gambaran terhadap keadaan peningkatan motivasi belajar siswa pada mata 

kuliah pendidikan agama Islam. 

 

3.2. Prosedur Penelitian 

      3.2.1 Persiapan 

3.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Jika tahap persiapan sudah matang, maka tahap berikutnya adalah 

pelaksanaan tindakan yaitu menerapkan dan melaksanakan tindakan 
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berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Apabila tidak menunjukkan hasil 

yang diharapkan maka diadakan peninjauan kembali terhadap prosedur serta 

merumuskan rencana perbaikan/penyempurnaan yang akan dilaksanakan pada 

siklus berikutnya. 

3.3 Rancangan Tindakan 

      3.3.1 Pemantauan dan Evaluasi 

      3.3.2 Analisis dan Refleksi 

      3.3.3 Alat Pengumpul Data 
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