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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai educatif yang

mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa.1 Interaksi tersebut

terjadi karena adanya kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan. Proses

belajar diarahkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dirumuskan

sebelum pengajaran berlansung.

Harapan yang tidak pernah sirna dari seorang guru adalah bagaimana agar

materi pelajaran yang disampaikannya dapat dikuasai oleh peserta didik secara

tuntas, hal ini merupakan masalah yang serius yang dirasakan oleh setiap guru,

sebab anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya,

akan tetapi mereka juga makhluk sosial dengan latar belakang yang berlainan.

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.2 Minat pada dasarnya adalah penerimaan

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.

Minat adalah faktor intern yang sangat mempengaruhi keberhasilan belajar

seorang siswa. Secara umum pengertian minat adalah kecendrungan yang tetap

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, kegiatan yang

1 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), h.1

2 Slameto, Belajar dan faktor- faktor yang mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
h 180
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diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa

senang.3

Dari uraian diatas beserta konsep-konsep pendidikan para ahli pendidikan,

sangatlah saling mendukung dan menguatkan akan pentingnya pendidikan

minat atau kemauan pada diri masing-masing anak. Karena ketika seseorang

dalam hatinya sudah tumbuh semangat untuk belajar maka tidak akan ada kata

putus asa lagi untuk selalu menimba ilmu Allah. Karena Allah akan selalu

memperlihatkan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh umatnya.

Firman Allah tentang minat belajar siswa terdapat dalam Al-qur’an Surat

al-Najm ayat 39 berikut ini:



.

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat
(kepadanya).

= Dapat dipaparkan ketika hati kita sudah mempunyai

niat/kemauan untuk belajar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka

keberhasilan yang akan kita dapat seperti kalam hikmah yang terkenal diantara

kita setiap harinya, barang siapa yang tekun dan bersungguh akan berhasil dalam

usahanya.

Ada juga hadist yang kualitasnya maudhu’ yang menerangkan tentang

kemauan atau minat, yakni

3Ibid, h. 57
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Artinya: “apa bila kamu menghendaki sesuatu (dalam hal kemauan dan

cita-cita),hendaklah tunaikanlah dengan penuh bijaksana (teliti yang

sedetail mungkin) sehingga Allah memperlihatkan bagimu jalan keluarnya

untuk meraih cita-cita tersebut. (HR.Bukhori)[6]

Dari hadist diatas dapat kita simpulkan bahwa segala amal perbuatan itu

bergantung pada niatnya, termasuk dalam mencari mencari ilmu itu adalah atas

dasar niat dan keinginan yang kuat dari anak didik. Salah satu faktor utama

dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah faktor niat/minat/kemauan dari

siswa yang timbul dari hati bukan berasal dari orang lain atau bahkan paksaaan

dari orang lain

Minat besar pengaruhnya terhadap proses belajar siswa, jika seorang siswa

mempunyai minat dalam belajar maka proses pembelajaran akan berjalan

dengan baik dan tujuan yang diharapkan dalam proses pembelajaran tersebut

dapat tercapai.

Untuk itu seorang guru sebagai pendidik harus berupaya menimbulkan

minat belajar siswa sebab apabila minat belajar siswa telah dibangkitkan maka

perhatian dan kegiatan akan timbul untuk mengikuti pelajaran yang disajikan.

Upaya memberikan perhatian dan dorongan serta minat siswa dalam belajar

dapat dialakukan guru sebelum belajar dimulai, pada saat berlangsungnya

proses pembelajaran, terutama pada saat kondisi belajar siswa sedang rendah

dan bisa juga diakhir atau diluar pembelajaran. Untuk membangkitkan minat
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dan perhatian tersebut dapat diwujudkan dengan beberapa upaya seperti

pengguanaan media pengajaran atau alat-alat peraga, memberikan pertanyaan,

membuat variasi mengajar, memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang

mencapai dan menunjukkan usaha yang baik dalam belajar dan menciptakan

suasana belajar yang memberikan kepuasan dan kesenangan bagi siswa.

Demikian juga halnya dengan pembelajaran Qur’an Hadis, agar proses

belajar mengajar Qur’an Hadis dapat berjalan dengan baik dan hasilnya

optimal, maka murid harus memilki minat dalam belajar dan guru-guru Qur’an

Hadis juga berupaya untuk menumbuhkan minat belajar siswa tersebut karena

apabila murid telah berminat dalam belajar secara otomatis proses belajar

mengajar akan berjalan dengan baik dan hasilnya akan lebih optimal.

Minat belajar siswa yang tinggi itu sebagai berikut:

1. Siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran mengahafal

ayat al-Qur’an

2. Siswa aktif dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis

3. Siswa tekun mengikuti pembelajaran al-Qur’an hadis

4. Siswa serius mengikuti pembelajaran al-Qur’an Hadis

5. Siswa senang terhadap guru bidang studi al-Qur’an Hadis

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Mts Sirotul Huda

Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, masih

ada diantara siswa-siswi yang kemampuan menghafalnya lemah dalam

mengikuti pembelajaran Qur’an Hadis, hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai

berikut:
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1. Masih ada siswa yang tidak lancar menghafal ayat al-Qur’an

2. Masih ada siswa yang kemampuan menghafal ayat al-Qur’an nya

kurang

3. Masih ada siswa yang tidak mau menghafal ayat al-Qur’an yang

diperintahkan guru pada proses belajar mengajar

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala awal yang yang penulis

paparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul: “Pengaruh Minat Belajar Siswa Terhadap Kemampuan Menghafal

Ayat Al-Qur’an Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis Di Mts Sirotul

Huda Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri

Hulu.”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul

penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul

penelitian ini:

1. Minat adalah kemauan yang terdapat dalam hati atas sesuatu, gairah,

keinginan, sesuatu yang dilakukan penuh minat, akan menghasilkan

sesuatu yang baik.4 Jadi minat adalah dorongan kemauan yang berasal

dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan.

2. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan

beragam tugas dalam suatu pekerjaan.5

4 Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Koran Potor Press, 1991), h. 979
5 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 172
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3. Menghafal adalah penggabungan fungsi mengingat secara sengaja.6

Menghafal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu metode utuk

mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun secara

individu dengan cara mengulang-ngulangi materi tersebut hingga

hafal.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan penelitian ini dapat

di identifikasi sebagai berikut:

a. Pengaruh minat siswa terhadap kemampuan menghafal ayat al-

Qur’an dalam mengikuti pembelajaran Al-qur’an Hadis.

b. Usaha yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan minat

belajar siswa.

c. Usaha yang dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan

hafalan Qur’an Hadis pada siswa.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dalam kajian ini,

maka penulis memfokuskan pada: Pengaruh Minat Belajar Siswa Terhadap

Kemampuan Menghafal Ayat Al-Qur’an Pada Mata Pelajaran Qur’an

Hadis Mts Sirotul Huda Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang

Kabupaten Indragiri Hulu.

6 Syaiful Bukhari, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional,
1992), h. 12
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut: Apakah ada pengaruh minat belajar siswa

terhadap kemampuan menghafal ayat al-Qur’an pada mata pelajaran

Qur’an Hadis diMts Sirotul Huda Desa Bukit Selanjut Kecamatan

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah ada

pengaruh minat belajar siswa terhadap kemampuan menghafal ayat al-

Qur’an pada mata pelajaran Qur’an Hadis di Mts Sirotul Huda Desa Bukit

Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Ilmiah (Teoretis)

1) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian

2) Memperkaya wacana penelitian ilmu pendidikan terutama

menyangkut kepribadian guru.

b. Secara Praktis

1) Sebagai masukan bagi pihak sekolah untuk mengetahui minat siswa

dalam menghafal al-Qur’an.

2) Sebagai masukan bagi guru untuk meningkatkan minat siswa dalam

menghafal al-Qur’an.


