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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang 

amat kompleks dan perlu mendapatkan perhatian khusus bagi semua. Era 

globalisasi dan modernisasi ini, semakin canggihnya teknologi masih saja 

ada manusia yang kurang menghargai bagaimana pentingnya pendidikan, 

terutama Pendidikan Agama Islam. Era globalisasi sangat mendatangkan 

berbagai pengaruh dalam dunia pendidikan, salah satunya yaitu pola hidup 

modern yang cenderung bersifat mendunia dan individual. Ini merupakan 

pandangan perilaku masyarakat yang mengikuti perkembangan yang 

cenderung tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Agama dalam kehidupan berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang 

memuat norma-norma tertentu yang menjadi kerangka acuan dalam 

bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya. Adapun pengaruh agama dalam kehidupan yaitu sebagai 

pemberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses dan 

rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk 

berbuat.
1
 

Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong orang 

untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan 

                                                             
1
Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),  h. 278  



2 

 

 
 

latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, 

serta ketaatan. Keterkaitan agama dengan motivasi inilah yang akan 

memberi pengaruh kepada diri seseorang untuk berbuat sesuatu.
2
 Dalam 

Islam taat aturan merupakan suatu keharusan. Taat aturan yang paling 

tinggi adalah taat kepada aturan Allah, yakni dalam Al-Qur’an. Kemudian 

diikuti dengan adanya aturan yang disampaikan oleh Nabi yang termuat 

dalam Hadits  Untuk memahami aturan itu diperlukan suatu pemahaman 

akan ilmu. 

Pemahaman adalah mencakup kemampuan menangkap inti sari dan 

makna dari hal-hal yang dipelajari.
3
 Dalam hal ini pemahaman merupakan 

salah satu domain besar yang menjadi suatu keharusan untuk dimiliki agar 

tujuan pembelajaran tercapai.
4
 Pemahaman merupakan salah satu domain 

cognitive, dimana pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari pengetahuan.
5
  

Ilmu merupakan suatu yang sangat penting dikarenakan fungsi 

manusia diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi adalah sebagai khalifah 

atau pemimpin. Untuk melaksanakan fungsi itu Allah SWT membekali 

manusia dengan seperangkat potensi.
6
 Dalam konteks ini, maka manusia 

harus mengembangkan potensi melalui proses pendidikan. Harapannya 

dengan bekal ilmu yang diperoleh melalui proses pendidikan, manusia 

sebagai khalifah fil ardh dapat memakmurkan bumi ini. Konsekuensi 

                                                             
2
Ibid, h. 281 

3
Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49 

4
Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 

42 
5
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Depok: Rajawali Pers, 2011), h. 50  

6
Novan Ardy Wiyana, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter, (Bandung: Alfabeta, 

2013),  h. 118 



3 

 

 
 

logisnya adalah manusia bertanggung jawab sepenuhnya dalam 

memakmurkan alam ini dengan ilmu yang dimilikinya agar tanggung 

jawabnya dapat terwujud, maka seorang muslim diwajibkan menuntut 

ilmu.
7
  

Kewajiban mununtut ilmu itu banyak Allah sebutkan dalam Al-

Qur’an, salah satunya terdapat dalam surah Al-'alaq ayat 1-5. Demikianlah 

Allah menjelaskan bahwa pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan, 

dengan ilmu pengetahuan segala kebutuhan akan dapat dipenuhi dengan 

benar. Orang berilmu adalah orang yang berakal, dalam Al-Qur’an disebut 

dengan ulil albab. Dalam pandangan Islam, ilmu dikatakan sebagai salah 

satu perantara untuk memantapkan dan menguatkan iman. Iman akan 

bertambah dan akan menjadi kuat jika disertai dengan ilmu.8 

Awaluddin ML Basri dalam bukunya mengutip pendapat Albert 

Einsten yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa 

ilmu lumpuh.
9
 Bukhari Umar juga mengatakan bahwa, seseorang yang 

berilmu bukanlah sekedar tahu tanpa amal, melainkan mengamalkannya. 

Sebab pada hakikatnya, orang yang tahu adalah orang yang mengamalkan 

ilmunya.
10

 

Dalam dunia pendidikan formal, siswa di sekolah diajarkan untuk 

memahami arti penting menuntut ilmu melalui mata pelajaran Pendidikan 
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Agama Islam pada kelas X dengan judul bab nikmatnya mencari ilmu. 

Materi ini diajarkan dengan mengambil sebuah pemahaman tentang 

nikmatnya mencari ilmu yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah 

ayat 122 dan hadits terkait. 

Syamsu Yusuf LN dalam bukunya mengatakan bahwa: 

“Dalam lingkungan sekolah misalnya, lingkungan ini tidak hanya 

mengajarkan sekedar materi pelajaran saja. Namun memberikan 

bimbingan pembiasaan, keteladanan dalam beribadah dan ber-

akhlakul kharimah dan menciptakan situasi kehidupan yang 

memperlihatkan nilai-nilai atau ajaran agama (amar ma’ruf). Orang 

yang sholeh adalah yang memiliki pola pikir, sikap dan perilaku 

sesuai dengan ajaran agama.”11 

 

Materi ajar atau materi pembelajaran adalah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai 

standar kompetensi yang telah ditetapkan.12 Materi pelajaran yang memuat 

pengetahuan dan keterampilan diarahkan untuk mengembangkan siswa 

menjadi manusia yang etik dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma.13  

Untuk pengembangan dalam bentuk afektif dan psikomotornya, setiap 

materi pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk 

pengamalan dari pemahaman materi yang telah diajarkan. 

Adapun kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai setelah 

mempelajari bab nikmatnya mencari ilmu ini adalah siswa mampu 

menunjukkan sikap yang mencerminkan kesadaran tentang semangat 

menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai 
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implementasi dari pemahaman materi ajar nikmatnya mencari ilmu. 

Adapun tujuan itu salah satunya adalah siswa menunjukkan sikap atau 

perilaku yang mencerminkan orang yang semangat dalam menuntut ilmu. 

Adapun perilaku yang mencerminkan sikap memahami materi ajar 

nikmatnya mencari ilmu, diantaranya tergambar dalam aktivitas-aktivitas 

belajar siswa.
14

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis menyimpulkan 

bahwa apabila siswa memiliki pemahaman tentang materi ajar nikmatnya 

mencari ilmu yang berisi penjelasan tentang perintah menuntut ilmu, 

manfaat menuntut ilmu, serta kenikmatan yang Allah janjikan bagi mereka 

yang menuntut ilmu, maka besar kemungkinan ia akan lebih semangat 

dalam belajar sebagai bentuk sikap ketaatan kepada Allah. Sikap ketaatan 

tersebut sebagai bukti pengamalan dari apa yang ia ketahui. Dalam proses 

pembelajaran, sikap pengamalan siswa tersebut dapat dilihat dalam bentuk 

aktivitas belajarnya. 

Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang 

penulis lakukan kepada guru Pendidikan Agama Islam kelas X dalam studi 

pendahuluan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Airtiris, penulis 

menemukan bahwa pemahaman siswa tentang materi ajar nikmatnya 

mencari ilmu itu sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Siswa mampu menyebutkan dalil tentang menuntut ilmu serta 

terjemahannya 
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2. Siswa mampu menjelaskan kembali isi kandungan dalil tentang 

menuntut ilmu 

3. Siswa mampu menjelaskan hukum menuntut ilmu 

4. Siswa mampu memberikan contoh ciri-ciri yang menunjukkan orang 

semangat dalam menuntut ilmu 

5. Siswa mampu menyebutkan tentang manfaat menuntut ilmu  

6. Siswa mampu menjelaskan tentang hikmah orang yang berilmu dalam 

Islam 

7. Kebanyakan siswa mendapatkan nilai ulangan pada bab nikmatnya 

mencari ilmu diatas nilai KKM 70 

Namun masih ditemukan beberapa gelaja yang tidak sesuai dengan 

seharusnya. Adapun gelaja-gejala tersebut antara lain: 

1. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru 

2. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya ketika tidak memahami 

penjelasan dari guru 

3. Masih ada siswa yang malas membaca buku tentang agama 

diperpustakaan 

4. Masih ada siswa yang tidak mengamati demonstrasi yang dilakukan 

guru dalam proses pembelajaran 

5. Masih ada siswa yang tidak mau memberikan tanggapan ketika diskusi 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Materi Ajar 

Nikmatnya Mencari Ilmu terhadap Aktivitas Belajar Siswa pada 
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Mata Pelajaran Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kampar Airtiris.” 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dan kekeliruan dalam 

memahami istilah yang dipakai dalam judul, maka penulis mengemukakan 

penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu: 

1. Pemahaman Materi Ajar Nikmatnya Mencari Ilmu 

a. Pemahaman 

Aunurahman mengutip pendapat Bloom Dkk yang mengatakan 

bahwa pemahaman adalalah mencakup kemampuan menangkap 

inti sari dan makna dari hal-hal yang dipelajari.
15

 Pemahaman yang 

dimaksud penulis adalah segala bentuk kemampuan siswa dalam 

hal memahami materi pembelajaran dengan judul bab nikmatnya 

mencari ilmu. 

b. Materi Ajar  

Materi ajar atau materi pembelajaran adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
16

 Jadi, materi 

ajar adalah segala bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang diberikan guru kepada siswa dengan sebaik mungkin agar 

tercapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 
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Adapun materi ajar nikmatnya mencari ilmu dikelas X ini 

berisi tentang penjelasan mengenai pentingnya ilmu pengetahuan 

terutama ilmu agama, kewajiban menuntut ilmu terutama bagi 

seorang mu’min, hukum menuntut ilmu, keutamaan orang yang 

menuntut ilmu, serta dalil yang berkaitan tentang ilmu. 

2. Aktivitas Belajar 

Menurut Sardiman didalam bukunya, aktivitas adalah segala 

bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik jasmani atau rohani.
17

 Belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang dapat dinyatakan dalam bentuk 

penguasahaan, penggunaan dan penilaian tentang pengetahuan, sikap 

dan nilai serta keterampilan. Aktivitas belajar adalah keterlibatan jiwa 

dan raga seseorang secara sengaja atau tidak sengaja ada suatu 

kegiatan yang akhirnya menambah hal baru dari orang tersebut.
18

 

Adapun aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala yang ada, maka 

penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan dalam judul ini, 

di antaranya: 

a. Pemahaman siswa tentang materi ajar nikmatnya mencari ilmu  
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b. Aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

c. Pengaruh pemahaman materi ajar nikmatnya mencari ilmu 

terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Airtiris 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini, maka 

peneliti membatasi dan memfokuskan penelitian pada permasalahan 

yang terdapat dalam identifikasi masalah yang ketiga yaitu pengaruh 

pemahaman materi ajar nikmatnya mencari ilmu terhadap aktivitas 

belajar siswa pada mata pelalajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Airtiris 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat ditarik 

rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh pemahaman materi ajar 

nikmatnya mencari ilmu terhadap aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Kampar Airtiris? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemahaman materi nikmatnya mencari terhadap aktivitas belajar siswa 
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pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kampar Airtiris. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan 

studi pada program strata satu (S1) Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. 

b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk menambah 

wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.  

c. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran 

kepada pembaca tentang pengaruh pemahaman nikmatnya mencari 

ilmu terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Airtiris. 

 

 

 

 

 

 

 


