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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi 

pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan 

dan kearifan menjadi tindakan.
1
 Artinya aktivitas belajar merupakan adanya 

pengalaman yang dialami seseorang yang dapat mengubah tingkah laku karena 

adanya pengetahuan serta pemahaman yang dimilikinya.  Hal ini sesuai dengan 

sabda Rasulullah SAW: 

“Semua manusia itu celaka, kecuali yang memiliki ilmu pengetahuan. 

Orang yang memiliki ilmu pengetahuan pun akan celaka kecuali orang yang 

mengamalkan ilmunya. Orang yang beramal pun akan celaka kecuali mereka 

yang ikhlas dalam ilmu pengetahuan dan amal yang dilakukannya”.
2
  

 

Hadits tersebut jelas bahwa setiap individu yang memiliki pengetahuan 

harus mengamalkannya agar ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat. Hal ini juga 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surah Al-„Alaq ayat 1-5:  

                   

                          

 

Artinya:  “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya”.
3
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Surah Al-„Alaq ayat 1-5 memiliki makna bahwa Allah SWT 

mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa 

pun dan Allah SWT membuatkan pendengaran, penglihatan dan hati serta 

mempermudah baginya sebab-sebab ilmu. Allah SWT mengajarkan al-Qur‟an, 

al-Hikmah (hadits) dan mengajarkan melalui perantara pena yang dengannya 

berbagai ilmu terpelihara, hak-hak terjaga dan menjadi utusan-utusan untuk 

manusia sebagai pengganti bahasa lisan mereka.
4
 Hal ini dapat dikatakan bahwa 

manusia dianjurkan untuk membaca agar memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu 

tersebut dengan mengaplikasikan di kehidupan serta mengajarkannya ke orang 

lain. 

Aktivitas belajar terdapat berbagai kegiatan seperti mengamati, 

mengemukakan pendapat, mendengarkan, membuat rangkuman serta membuat 

keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Paul D. Dierich yang dikutip oleh 

Oemar Hamalik mengenai jenis-jenis aktivitas belajar, di antaranya ialah: 

1. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran dan mengamati orang lain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 
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3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis  

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan bahan-bahan 

kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, 

faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan 

dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu 

sama lain .
5
 

Guru perlu menggali potensi-potensi keberagaman siswa dengan 

mengarahkan aktivitas belajar mereka kearah tujuan yang positif yaitu sesuai 

dengan  tujuan pembelajaran. Ketidaktepatan   pemilihan  metode   
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pembelajaran sangat memungkinkan aktivitas siswa menjadi tidak tumbuh 

subur. Salah satu metode yang tepat untuk merangsang aktivitas belajar siswa 

ialah metode resitasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Nana Sudjana bahwa 

metode resitasi dapat merangsang anak untuk aktif belajar baik secara 

individual maupun secara kelompok. Oleh karena itu tugas dapat diberikan 

secara individual atau dapat pula secara kelompok.
 6
 

Metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Masalahnya 

tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman 

sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di bengkel, di rumah siswa, atau di 

mana saja asal tugas itu dapat dikerjakan.
7
 Artinya metode resitasi ialah salah 

satu cara guru dalam mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan 

memberikan tugas yang tidak semestinya dikerjakan di rumah, tetapi dapat 

diselesaikan di mana saja. 

Metode resitasi yaitu guru harus memberikan tugas yang dapat dipahami 

siswa, selain itu guru juga harus memberikan bimbingan serta memberikan 

penilaian atas hasil kerja siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain mengenai langkah yang harus diikuti guru dalam 

menggunakan metode ini. 

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penggunaan metode resitasi, 

yaitu: 
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1. Fase pemberian tugas 

Tugas yag diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan: 

a. Tujuan yang akan dicapai. 

b. Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang 

ditugaskan tersebut. 

c. Sesuai dengan kemampuan siswa. 

d. Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. 

e. Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. 

2. Langkah pelaksanaan tugas 

a. Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru. 

b. Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja. 

c. Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain. 

d. Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan 

baik dan sistematik. 

3. Fase mempertanggungjawabkan tugas 

Hal yang harus dikerjakan pada fase ini: 

a. Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah dikerjakannya. 

b. Ada tanya jawab/diskusi kelas. 

c. Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun nontes atau 

cara lainnya.
 8
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Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Pekanbaru, guru telah menggunakan metode resitasi dalam proses 

pembelajaran ekonomi yang telah dirangkum dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan memberikan tugas sesuai tujuan pembelajaran, 

memberikan bimbingan mengenai tugas yang diberikan serta memberikan 

penilaian pada hasil kerja siswa. Namun, penulis masih menemukan beberapa 

gejala, di antaranya: 

1. Masih ada siswa yang tidak membaca materi pelajaran yang telah disajikan 

oleh guru. 

2. Masih ada siswa yang malu mengemukakan pendapatnya saat diskusi 

kelas. 

3. Masih ada siswa yang tidak mempertanggungjawabkan tugas yang telah 

diberikan guru. 

4. Masih ada siswa yang ribut saat guru menjelaskan di depan kelas. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Metode Resitasi 

dengan Aktivitas Belajar Siswa pada Pembelajaran Ekonomi Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul, maka penulis 

akan menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai 

berikut: 
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1. Metode resitasi merupakan metode penyajian bahan di mana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 

Masalahnya tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam 

kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di bengkel, di 

rumah siswa, atau di mana saja asal tugas itu dapat dikerjakan.
9
 Artinya 

metode resitasi salah satu cara guru dalam menyampaikan pembelajaran 

saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

2. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental dalam 

kegiatan belajar seperti membaca.
10

 Artinya aktivitas belajar yaitu kegiatan 

siswa dalam proses pembelajaran berlangsung baik di kelas atau di luar 

kelas. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran ekonomi Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru belum 

maksimal. 

b. Metode resitasi yang telah diterapkan pada pembelajaran ekonomi 

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Pekanbaru sudah maksimal. 

c. Hubungan antara metode resitasi dengan aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran ekonomi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Pekanbaru belum maksimal. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membataskan 

penelitian ini yaitu “Hubungan antara Metode Resitasi dengan Aktivitas 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran Ekonomi pada Materi Pengangguran 

Kelas XI Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Pekanbaru.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penelitian ini dapat 

dirumuskan “Berapa besar  hubungan antara metode resitasi dengan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi pada materi pengangguran Kelas 

XI Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Pekanbaru?”. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui besar hubungan antara metode resitasi dengan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi pada materi 

pengangguran Kelas XI Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Pekanbaru.  

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat 

yang akan diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 
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a. Bagi siswa 

Merangsang aktivitas belajar siswa pada pembelajaran ekonomi 

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Pekanbaru. 

b. Bagi guru 

Bahan evaluasi guru dalam melaksanakan metode resitasi untuk 

merangsang aktivitas belajar siswa pada pembelajaran ekonomi Jurusan 

Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru. 

c. Bagi sekolah 

Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada pembelajaran ekonomi Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru. 

d. Bagi peneliti 

1) Memenuhi persyaratan penyelesaian Pendidikan S1 Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA Riau. 

2) Menambah pengetahuan peneliti terutama dalam melaksanakan 

metode resitasi untuk merangsang aktivitas belajar. 

 


