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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara

keseluruhan dengan pendidik sebagai pemegang peranan utama. Proses

belajar mengajar juga merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian

perbuatan pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi

atau hubungan timbal balik dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti

yang sangat luas tidak sekedar hubungan pendidik dengan peserta didik,

tetapi berupa interaksi edukatif.1 Dalam hal ini menurut peneliti, ini bukan

hanya penyampaian pesan dalam materi pelajaran, melainkan penanaman

nilai dan sikap pada diri siswa yang sedang mengalami proses belajar.

sebagaimana dalam al-Qur`an surat at-Taubah ayat 122 disebutkan :

                      

             

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya

1Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosda Karya, 1995 ), hal. 4
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apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya. (Qs At-Taubah 9: 122)

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi

kelangsungan hidup peserta didik. Karena dengan pengetahuan peserta didik

akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah,

yang membawa manfaat dan yang membawa mudharat.

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri

setiap orang sepanjang hidup. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu disebabkan

oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan atau

sikapnya. Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di

sekolah-sekolah, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan

pada diri siswa secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan

maupun sikap.2 Dengan kata lain belajar atau pendidikan akan merubah

seseorang kearah yang lebih baik.

Menurut Gagne yang dikutip dari tulisan Wina Sanjaya belajar adalah

sebuah proses yang didalamnya suatu organisme berubah prilakunya sebagai

akibat pengalaman.3 Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur pokok dalam

belajar, yaitu :

a. Proses

2Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.1
3Wina Sanjaya, 2008. Strategi Pembelajaran Berorentasi setandar Proses Pendidikan,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 26
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Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berfikir

dalam merasakan. Seseorang dikatakan belajar apabila pikiran dan

perasaanya aktif .aktivitas pikiran dan perasaan itu tidak dapat diamati

oleh orang lain, tetapi dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan.

Belajar tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, karena belajar dapat

dilakukan siswa dengan berbagai cara dan kegiatan, dengan syarat

terjadinya interaksi antar individu dan lingkungan. Misalnya mengamati

demonstrasi yang dilakukan oleh guru, siswa dapat mencoba sendiri,

mendiskusikan dengan teman, melakukan eksperimen, mengerjakan soal

dan sebagainya.

b. Perubahan Prilaku

Hasil belajar akan tampak pada perubahan prilaku individu yang

belajar. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan prilaku dari

akibat atau proses belajarnya.pengetahuan dan keterampilan bertambah,

demikian pula penguasaan nilai-nilai dan sikap bertambah pula.

c. Pengalaman

Belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungan , baik

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah

lingkungan individu, baik dalam bentuk alam sekitar (natural), maupun

dalam bentuk hasil ciptaan manusia (kultural). Adapun lingkungan sosial

siswa, diantaranya guru, orang tua, pustakawan, pemuka masyarakat,

kepala sekolah dan sebagainya.



4

Belajar merupakan proses internal yang kompleks. Yang terlibat

dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental, yang meliputi ranah

kognitif, afektif dan psikomotorik. Dari segi guru proses belajar tersebut dapat

diamati secara tidak langsung. Artinya proses belajar yang merupakan proses

internal siswa tidak dapat diamati, akan tetapi dapat dipahami oleh guru. Proses

belajar tersebut tampak melalui prilaku siswa mempelajari bahan belajar.

Prilaku belajar tersebut merupakan respon siswa terhadap tindakan mengajar

atau tindakan pembelajaran dari guru.4

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya “Psikologi Belajar”

pengertian belajar adalah serangkai kegiatan jiwa raga untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan

psikomotorik.5

Pembelajaran atau pengajaran menurut dedeng dalam buku karangan

Hamzah B.Uno pembelajran adalah upaya untuk membelajarkan peserta

didik. Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat

kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai

hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan,penetapan dan pengembangan

metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada.6

4 Ainurrahman. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.  hal. 48
5 Syaiful Bahri Djamarah. Psikologi Belajar. Jakarta, CV Rineka Cipta. 2002. hal. 13
6 Hamzah B.Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta, PT. Bumi Aksara: 2006), hal. 6
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Lebih lanjut lagi Tilaar mengemukakan bahwa “Pendidikan Nasional

tidak dapat dipisahkan dari usaha bangsa kita untuk membangun masyarakat

Indonesia baru dengan berdasarkan kebudayaan nasional.7 Selanjutnya yang

dimaksud dengan pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia

nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa

pendidikan adalah :

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.8

Secara filosofis pendidikan dapat diartikan sebagai proses timbal balik

dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan

teman dan dengan alam semesta. Tidak hanya itu pendidikan merupakan pula

perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi-

potensi manusia, moral, intelektual dan jasmani (fisik) oleh dan untuk

kepribadian individunya dan kegunaan masyarakatnya dengan harapan

pendidikan mampu menghimpun aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya.

Menurut Benyamin yang terdapat dalam tulisan Nana Sudjana ada tiga

ranah dalam pembelajaran yaitu :

7 H,A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional,(Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 2000),
hal. 2

8 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, hal. 2
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1. Ranah Kognitif

Ranah Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental

(otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak

adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan

kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal,

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan

mengevaluasi Dalam ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang

proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang

paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah :

a. Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge) Adalah kemampuan seseorang

untuk mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang

nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan

kemampuan untuk menggunkannya. Pengetahuan atau ingatan adalah

merupakan proses berfikir yang paling rendah.

b. Pemahaman (comprehension) Adalah kemampuan seseorang untuk

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan

diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu

dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik

dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan

atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan

menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang

kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.



7

c. Penerapan (application) Adalah kesanggupan seseorang untuk

menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-

metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam

situasi yang baru dan kongkret. Penerapan ini adalah merupakan proses

berfikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman.

d. Analisis (analysis) Adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang

lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian

atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Jenjang

analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi.

e. Sintesis (syntesis) Adalah kemampuan berfikir yang merupakan

kebalikan dari proses berfikir analisis. Sisntesis merupakan suatu proses

yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga

menjelma menjadi suatu pola yang yang berstruktur atau bebrbentuk pola

baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada

jenjang analisis. Salah satu hasil belajar kognitif dari jenjang sintesis ini

adalah: peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya

kedisiplinan sebagiamana telah diajarkan oleh islam.

f. Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation) Adalah merupakan jenjang

berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom.

Penilian/evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk

membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, misalkan

jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan mampu
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memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau

kriteria yang ada.

2. Ranah Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai.

Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap,

emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat

diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif

tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik

dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke

dalam lima jenjang, yaitu :

a. receiving (penerimaan)

b. responding (jawaban atau reaksi)

c. valuing (penilaian)

d. organization (organisasi)

e. characterization by evalue or calue complex (internalisasi)

3. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan

kemampuan bertindak. Ada enam ranah psikomotoris, yakni gerak refleks,

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau

ketepatan, gerak keterampilan kompleks dan gerak  akspresif dan

interpretatif.9

9 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar-mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2008), hal. 22
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Ketiga ranah diatas merupakan hakikat hasil belajar yang dapat

mewujudkan tujuan pembelajaran.

Belajar yang kita harapkan bukanlah sekedar mendengar, memperoleh

atau menyerap informasi yang disampaikan guru. Belajar harus menyentuh

siswa secara mendasar. Belajar harus dimaknai sebagai kegiatan pribadi siswa

dalam menggunakan potensi pikiran dan nuraninya baik terstruktur maupun

tidak terstruktur untuk memperoleh pengetahuan, membangun sikap dan

memiliki keterampilan tertentu.10

Dengan demikian belajar merupakan proses perubahan prilaku berkat

pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah

laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar

seperti pengorganisasian pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar

mengajar, menilai proses, dan hasil belajar, kesemuanya termasuk dalam

cakupan tanggung jawab guru. Jadi hakekat belajar adalah perubahan.

Seperti kita ketahui, dewasa ini terjadi perkembangan yang amat cepat

dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, kebudayaan,

pertahanan, komunikasi dan sebagainya yang berdampak pada penddikan dan

pembelajaran. Dalam kaitan ini UNESCO sesuai laporannya yang diberi judul

Learning : The Tresure Within (1996) menyampaikan adanya sejumlah

tantangan kontroversional yang harus dihadapi dengan cara menyeimbangkan

10Ibid. hal. 142
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berbagai tekanan (tension), yaitu tekanan antara tuntutan global dan lokal,

universal dan individual, pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek,

tradisional dengan modern, antara tuntutan spiritual dengan kebutuhan

material, dan sebagainya.11

Secara ringkas UNESCO memberikan empat pilar belajar:

1. Learning to know

Belajar untuk mengetahui, (learning to know), berkaitan dengan

perolehan, penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan. Belajar untuk

mengetahui oleh UNESCO dipahami sebagai cara dan tujuan dari eksistensi

manusia. Hal ini sesuai dengan penegasan Jacques Delors (1996) sebagai

komisi ketua komisi penyusunan laporan Learning: The Treasure

Within, yang menyatakan adanyya dua manfaat pengetahuan, yaitu

pengetahuan sebagai cara, (means) dan pengetahuan sebagai hasil atau

tujuan, (end, sebagai catra hidup, terkait keniscayaan bahwa manusia

memang wajib memahami dunia disekelilingnya, minimal sesuai dengan

pemenuhan kebutuhannya untuk menjadi makhluk yang berkehormatan dan

memiliki percaya diri, mengembangkan keterampilan, serta berkomunikasi

dengan orang lain.

2. Learning to Do

11 Pupuh Fathurrohman, M.Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: PT. Refika
Aditama, 2011, hal. 29
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Konsep learning to do ini terkait dengan pernyataan pokok,

bagaimana kita mengadaptasikan pendidikan sehingga mampu membekali

siswa bekerja untuk mengisi berbagai jenis lowongan pekerjaan di masa

depan ? Dalam hal ini pendidikan diharapkan mampu menyiapkan siswa

berkaitan dengan dua hal. Pertama, berhubungan dengan ekonomi industry,

di mana para pekerja memperoleh upah dari pekerjaannya. Kedua, yaitu

suatu usaha yang kita kenal sebagai wirausaha, para lulusan sekolah

menyiapkan jenis pekerjaannya sendiri dan menggaji dirinya sendiri

(selfemplopment), dalam semangat entrepreneurship.

3. Learning to Live Together

Belajar untuk hidup bersama, mengisyaratkan keniscayaan interaksi

berbagai kelompok dan golongan dalam kehidupan global yang dirasakan

semakin menyempit akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Agar dapat berinteraksi, berkomunikasi, saling berbagi, bekerja

sama dan hidup bersama, saling menghargai dalam kesetaraan, sejak kecil

anak-anak sudah harus dilatih, dibiasakan hidup berdampingan bersama,

terlebih di negara indonesia yang multikultur.12

4. Learning to Be

Yakni belajar untuk menjadi manusia yang utuh, maka dari itu

mengharuskan tujuan pembelajaran yang sedemikian rupa baik rancangan

12Ibid,.hal. 31-33
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maupun mengimplementasikannya terhadap siswa sehingga dapat mencapai

manusia yang utuh.

Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah

pengajaran. Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau

yang lain untuk membelajarkan siswa yang belajar.13

Secara garis besar, ada 4 pola pembelajaran. Pertama, pola

pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan

pembelajaran dalam bentuk alat raga. Kedua, pola (guru+alat bantu) dengan

siswa, ketiga, pola (guru)+(media) dengan siswa.Keempat, pola media dengan

siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan

pembelajaran yang disiapkan.

Berdasarkan pola-pola pembelajaran diatas, maka pembelajaran bukan

hanya sekedar mengajar dengan pola satu, akan tetapi lebih dari pada itu

seorang guru harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang bervariasi.

Oleh karena itu, Pengajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas yaitu

aktivitas mengajar dan aktifitas belajar. Aktivitas Pengajaran menyangkut

peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan

komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Jalinan

komunikasi yang harmonis yang menjadi indikator suatu aktivitas atau proses

pengajaran itu berjalan dengan baik.

13Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Keguruan, Pustaka Setia: Bandung, 2012, Hal. 85
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Proses pengajaran itu berlangsung dalam situasi pengajaran, yang

didalamnya terdapat komponen-kompenen atau faktor-faktor, yakni:

1. Tujuan mengajar

2. Siswa yan belajar

3. Guru yang mengajar

4. Metode mengajar

5. Alat mengajar

6. Penilaian

7. Situasi pengajaran14

Didalam proses pengajaran, semua komponen tersebut bergerak

sekaligus dalam suatu rangkaian kegiatan yang terarah dalam rangka membawa

pertumbuhan peserta didik ketujuan yang diinginkan. Jadi, dapat dikatakan

bahwa pengajaran merupakan suatu pola yang didalamnya tersusun suatu

prosedur yang direncanakan.

Pengembangan ranah afektif peserta didik khususnya dalam mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menjadi penting karena aspek kebudayaan

tidak lepas dari analisis tingkah laku (tingkah laku yang perlu dipelajari dan

keadaan tingkah laku belajar peserta didik) yang perlu dikuasai peserta didik

dalam proses belajar dan pelahiran tingkah laku setelah mengikuti kegiatan

pembelajaran. Tahapan analisis tingkah laku tersebut memanfaatkan

penggunaan ilmu atau sejumlah pengetahuan untuk mengungkapkan

14 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Bumi Aksara, 2008), hal. 30



14

kemampuan yang harus dimiliki calon peserta didik, disamping kemampuan

yang harus digunakannya untuk memperoleh kemampuan hasil belajar.

Suatu pengajaran akan bisa disebut berjalan dan berhasil secara baik,

manakala ia mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas baik dari

segi kognitif, psikomotor maupun afektif serta mampu menumbuhkan

kesadaran bagi peserta didik untuk belajar, sehingga pengalaman yang

diperoleh peserta didik selama ia terlibat dalam proses pengajaran itu, dapat

dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan pribadinya.

Pendidik Sejarah kebudayaan Islam dalam pengembangan ranah

afektif adalah kemampuan seorang pendidik Sejarah Kebudayaan Islam dalam

mengajak, membawa dan mengembangkan sikap peserta didik  agar dapat

berubah kearah yang lebih baik. Dan keberhasilan seorang pendidik dalam

mengembangkan ranah afektif dapat di lihat dari perubahan tingkah laku

peserta didik.

Masalah afektif dirasakan penting oleh semua orang, namun

implementasinya masih kurang. Hal ini disebabkan merancang pencapaian

tujuan pembelajaran afektif tidak semudah seperti pembelajaran kognitif. Oleh

karena itu, sekolah harus merancang pengalaman belajar peserta didik yang

tepat agar tujuan pembelajaran afektif dapat dicapai. Pentingnya ranah afektif

dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 83 yaitu:
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Artinya: Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu):
janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah
kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang
miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia,
Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak
memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil dari pada kamu, dan
kamu selalu berpaling. (Qs al-Baqarah 2: 83)

Ayat ini menghendaki kebaikan. dengan kata lain, manusia beriman

tidak boleh berpaling dari perilaku baik. Dari ayat tersebut terceminlah ranah

afektif dari segi prilaku baik tehadap orang tua maupun orang islam lainnya.

Oleh karena itu, dituntut untuk dapat mengembangkan ranah afektif

pada pembelajaran khususnya mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Ini

dapat kita lihat dari salah satu manfaat mata pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam yakni menjadi tolak ukur dari masa lalu atau sejarah untuk dijadikan

sebagai suatu pelajaran dimasa sekarang. Jadi kekurangan maupun kesalahan

masa lalu akan dapat diterminimalisir dengan adanya pengembangan afektif

dan dapat mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang baik. Sebagaimana

yang tercantum dalam al-Qur`an surat Hudd ayat 120 yang berbunyi:



16

                

         

Artinya: Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah

kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu; dan dalam surat

Ini Telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan

peringatan bagi orang-orang yang beriman. (Qs. Hudd 11: 120)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada empat

fungsi  sejarah yaitu sebagai peneguh hati, sebagai kebenaran, sebagai

pengajaran dan sebagai peringatan.

Berdasarkan studi pendahuluan penulis lakukan di Pondok Pesantren

di Kecamatan Bangkinang yang mana guru yang mengajar Sejarah

Kebudayaan Islam dari latar belakang pendidikan keguruan. Pendidik tersebut

telah mengetahui pentingnya mengembangkan ranah afektif dalam

pembelajaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terlihat adanya

kesenjangan yang ditemukan dalam mengembangkan ranah afektif. Hal ini

dapat dilihat dari gejala-gejala di bawah ini:

1. Dalam pembelajaran yang berlangsung terdapat siswa yang pasif

2. Rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran SKI
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3. Peserta didik kurang mampu mengaplikasikan materi pelajaran terhadap

tingkah laku

4. Kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran

Dari beberapa gejala diatas maka penulis mengangkat sebuah

penelitian yang berjudul “Pengembangan Ranah Afektif Pada Mata Pelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam Di Pondok Pesantren Kecamatan Bangkinang”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diidentifikasikan masalah

sebagai berikut:

a) Pengembangan ranah afektif pada mata pelajaran sejarah kebudayaan

islam

b) Apa saja pengembangan ranah afektif pada mata pelajaran sejarah

kebudayaan islam

c) Kenapa dikembangkan ranah afektif pada mata pelajaran sejarah

kebudayaan islam

d) Apa faktor yang mempengaruhi pada pengembangan ranah afektif pada

mata pelajaran sejarah kebudayaan islam

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan kajian ini

seperti yang dijelaskan diatas maka penulis membatasi masalah dalam

penelitian ini yaitu
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1. Pengembangan Ranah Afektif Dalam Mata Pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam diPondok Pesantren se Kecamatan Bangkinang.

2. Apa faktor yang mempengaruhi pada pengembangan ranah afektif

pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam ?

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan

sebagai berikut:

a) Bagaimana pengembangan ranah afektif pada mata pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam

b) Apa faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan ranah afektif

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

mengembangkan ranah afektif pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam di Ponok Pesantren Kecamatan Bangkinang dan mengetahui apa

faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan ranah afektif.

2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan sebagai syarat untuk

menyelesaikan perkuliahan di Pascsasarjana UIN Suska Riau

b. Bagi peserta supaya dapat aktif dalam pembelajaran
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c. Bagi pendidik sebagi informasi untuk bahan perbandingan dalam

proses pembelajaran

d. Bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.


