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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru memegang peranan yang sangat sentral. Perilaku guru dalam proses 

pendidikan akan memberikan dampak yang besar dalam pembinaan perilaku 

serta kepribadian siswa. Guru berperan sebagai perancang pengajaran, penilai 

hasil pembelajaran, pengarah pembelajaran, dan juga sebagai pembimbing 

siswa di sekolah.
1
 Guru yang dicintai muridnya adalah guru yang bisa 

memahami kebutuhan anak didiknya dengan baik. Guru juga berusaha untuk 

bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan anak didiknya. Guru yang 

tidak bisa memahami kebutuhan anak didiknya biasanya guru bersikap kaku 

dan tak mengenal kompromi. Sebab, guru merasa dewasa dari seluruh anak 

didiknya  guru akan cenderung menjadi otoriter. Seharusnya harus memahami 

serta memiliki perhatian kepada peserta didiknya agar dicintai oleh murid-

muridnya.
2
 

Guru sebagai pendidik di sekolah sebisa mungkin untuk bisa menarik 

hati siswa agar  dapat tertarik di sekolah serta merasa nyaman dalam proses 

belajar mengajar. Mereka dapat benar-benar mendengarkan, memahami dan  

merespon dengan baik saat guru mengajar. Namun, guru harus memiliki 

berbagai cara yakni untuk menghindari kejenuhan belajar siswa yaitu ada 
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dengan perubahan metode. Pendidikan Islam lebih banyak di tunjukkan 

kepada sikap mental yang akan menjadi amal perbuatan untuk diri sendiri, 

maupun orang lain. Maka dari itu, pendidikan Islam merupakan pendidikan 

iman sekaligus menjadi pendidikan amal. Seperti dijelaskan dalam surah Ali-

Imran ayat 104:
3
 

                             

        

 

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. 

 

Karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku 

pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan maupun bersama, 

maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan Pendidikan 

masyarakat. 

Sebenarnya semua metode dapat dipergunakan berdasarkan 

kepentingan masing-masing sesuai dengan pertimbangan diberikan dan 

kebaikan maupun kekurangannya. Jadi, dalam pemilihan maupun penggunaan 

metode tergantung pada efektivitasnya selama metode itu tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Maka, metode itu boleh digunakan.
4
 

Metode adalah seperangkat cara, dan jalan yang digunakan oleh 

pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan 

pembelajaran atau menguasai    kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam 
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silabus mata pelajaran.
5
Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan 

pengajar atau instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman baru, 

menggali pengalaman peserta belajar, menampilkan unjuk kerja peserta 

belajar.
6
Metode mengajar yang dipergunakan merupakan unsur yang penting 

bagi perwujudan perilaku pelajar. Oleh karena itu, hendaknya guru mampu 

memilih dan mempergunakan metode mengajar secara tepat dengan variasi 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi. Pemilihan dan penggunaan 

metode mengajar hendaknya memperhatikan faktor-faktor seperti karakteristik 

siswa, perkembangan siswa, materi pelajaran, tuntutan lingkungan, sarana, dan 

lain sebagainya.
7
  

Adapun salah satu Metode adalah Artikulasi yakni metode yang 

menggunakan metode pengulangan pelajaran yang telah lalu kemudian 

disampaikan kepada siswa oleh siswa itu sendiri secara bergantian dengan 

teman sebangkunya. Metode ini sangat baik digunakan dalam rangka 

meningkatkan daya ingat dan daya serap siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan kepadanya. Metode Artikulasi adalah konsep atau materi ajar yang 

diajarkan kepada siswa melalui informasi penjelasan guru yang akan 

diteruskan kepada siswa lainnya berupa pesan atau penjelasan materi ajar 

kembali. Metode pembelajaran artikulasi merupakan motode pembelajaran 

yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dimana siswa dibentuk 
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menjadi kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman 

kelompoknya tentang materi yang baru dibahas.  

Artikulasi adalah permainan yang membuat siswa menjadi aktif dan 

berani mengutarakan pendapatnya.
8
Selain itu, menggali kembali materi yang 

telah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Oleh karena itu, dua orang siswa 

mengulangi kembali apa  yang dijelaskan guru secara bergantian yang satu 

jadi pendengar dan mencatat yang dikatakan temannya sementara yang satu 

lagi menerangkan keterangan guru yang ia simak pada waktu guru 

menjelaskan pelajarannya tadi, begitu juga sebaliknya.  

 Pemahaman siswa sedikit banyaknya dipengaruhi oleh komunikasi guru 

dalam proses pembelajaran khususnya materi ketenagakerja, karena 

komunikasi guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses 

pembelajaran, komunikasi tersebut menciptakan hubungan antara guru, siswa 

dan siswa lainnya. Komunikasi dalam dunia pendidikan merupakan sesuatu 

yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan itu sendiri, sebab proses 

pendidikan berjalan melalui kegiata komunikasi.
9
Jadi, siswa dengan metode 

Artikulasi diharapkan siswa dapat menerima pesan berantai artinya apa yang 

telah diberikan guru, seorang siswa wajib meneruskan menjelaskannya kepada 

siswa lain (pasangan kelompoknya). Hal ini dapat membantu siswa 

mengungkapkan kata-kata dengan jelas dalam mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman serta kemampuan yang dimiliki sehingga siswa dapat membuat 

suatu keterhubungan antara materi dengan disiplin ilmu. 
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Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 27 januari 2019 yang 

penulis lakukan menemukan gejala sebagai berikut: 

1. Guru menguasai kelas 

2. Guru menerangkan pelajaran dengan baik 

3. Guru memberikan peluang siswa untuk berfikir menjawab pertanyaan 

4. Guru sudah memberikan pertanyaan untuk memancing keaktifan siswa 

5. Guru telah memberikan jeda siswa untuk membaca ketika bertanya kepada 

siswa 

 Dalam kenyataanya memang ada beberapa masalah yang terjadi pada 

siswa. Memuat pengamatan penulis, sebagai berikut:  

1. Banyak siswa yang masih belum menguasai materi  

2. Siswa malu untuk menanyakan materi yang belum dimengerti 

3. Masih ada siswa  yang berbicara dengan teman sebangkunya, ketika guru 

menjelaskan materi  

4. Siswa kurang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 

guru 

5. Masih ada siswa yang bermain-main pada saat guru menerangkan materi. 

 Maka dengan gejala tersebut, penulis termotivasi melakukan 

penelitian ini yang berjudul: “Pengaruh Pelaksanaan Metode Artikulasi 

terhadap Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur”. 

B. Penegasan Istilah 

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini 

maka perlu adanya penegasan istilah, sebagai berikut: 
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1. Pengaruh  

 Pengaruh adalah daya kekuatan yang timbul dari suatu yang kuat 

membentuk watak, kepercayaan atau perubahan seseorang.
10

Adapun 

pengaruh yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah pengaruh 

Metode Artikulasi terhadap pemahaman siswa pada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

2. Metode Artikulasi  

 Metode artikulasi adalah berarti menggali kembali materi yang 

telah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Oleh karena itu, dua orang siswa 

mengulang kembali apa yang dijelaskan guru secara bergantian.
11

 

3. Pemahaman  

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti, pandai 

atau tahu benar.
12

 Pemahaman disini adalah pemahaman siswa pada 

pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

4. Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu mengahayati tujuan ajarannya yang 

pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

                                                             
10

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,  

2008), hlm, 186 
11

Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Media Persada: Medan, 2014), hlm, 61 
12

Ananda Santoso dan Prayatno, Kamus Legkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 

1995), hlm, 251 



 

 

7 

pendangan hidup. 
13

 Adapun materi dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an 

dan Hadits adalah pedoman hidupku. 

Berdasarkan penegasan istilah diatas bahwa yang dimaksud judul 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pelaksanaan Metode 

Artikulasi terhadap Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasi 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan metode artikulasi pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur? 

2. Bagaimana pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur? 

3. Apakah ada pengaruh pelaksaaan metode artikulasi terhadap pemahaman 

pada siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kampar Timur? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan di atas, maka penulis membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini pada aspek “Pengaruh Pelaksaaan Metode 

Artikulasi terhadap Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada materi al-Qur’an dan hadits tentang al-Qur’an dan hadits 
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sebagai pedoman hidupku di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur” 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh yang signifikan Pelaksanaan 

Metode Artikulasi terhadap Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur”. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, sebagai tujuan penelitian ini adalah 

untuk “mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan pelaksanaan 

metode artikulasi terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur”. 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Ilamiah  

1) Agar penelitian ini dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan 

terutama dalam kajian keterampilan-keterampilan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur  

2) Penelitian ini semoga dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain 

pada variabel yang sama atau penelitian lanjutan. 

 



 

 

9 

b. Praktis  

1) Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur, dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam proses 

pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan 

metode artikulasi terhadapa pemahaman siswa pada mata pelajaran 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

2) Bagi peneliti sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi 

penulis dalam rangka mengakhiri program perkuliahan program 

sarjana strata satu (S1) dan untuk memproleh gelar sarjana 

Pendidikan (S. Pd) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 

 


