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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik

kehidupan secara pribadi maupun sosial. Implikasi pendidikan sifatnya mutlak

baik pendidikan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Negara.

Maju mundurnya suatu bangsa banyak tergantung oleh mutu pendidikannya,

termasuk di dalamnya Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam

dapat memberikan bimbingan kepada anak didik agar kelak setelah selesai

pendidikan dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam, serta dijadikan

pedoman dalam hidupnya seperti yang dikemukakan oleh Zakiah Drajat yaitu:

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha berupa bimbingan
dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya
dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya
sebagai pandangan hidup (way of life).1

Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan formal sebagai tempat untuk

belajar siswa, atau merupakan lingkungan kedua bagi seorang anak setelah

lingkungan keluarga yang memberi arah perkembangan dan kematangan. Jadi

sekolah adalah sesuatu. Bagi seorang anak, sekolah adalah dunia lingkungan

kedua.2

Kelas- kelas yang ada dalam satu sekolah pada prinsipnva adalah unit

sekolah terkecil dari sekolah tersebut yang mana unit disini mempunyai

1 Zakiah Drajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 28.
2 Suharshni Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa, Jakarta: Raja Wali, 1992, h. 13.
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pengertian bahwa kelas itu mempunyai ciri-ciri khusus (spesifik), atau dalam

arti setiap kelas itu mempunyai kekhususan sendiri-sendiri.3

Tugas guru didalam kelas adalah membelajarkan siswa dengan

menyediakan kondisi yang optimal (paling menyenangkan). Kondisi belajar

yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana

pengajaran serta mengendalikan siswa dalam suasana yang menyenangkan

untuk mencapai tujuan pelajaran. Pengaturan berkaitan dengan penyampaian

pecan pengajaran/pembelajaran, atau dapat pula dengan penyediaan kondisi

belajar (pengelolaan kelas). Bila pengaturan kondisi dapat dikerjakan secara

optimal, maka proses belajar berlangsung secara optimal pula. Tetapi bila tidak

dapat disediakan secara optimal, tentu saja akan menimbulkan gangguan

terhadap proses pembelajaran.4 Doronganhati pendidik merupakan salah satu

faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan, khususnya dalam

efektivitas belajar untuk mencapai tujuan belajar yang dihasilkan dari upaya

pendidikan.

Di dalam sebuah kelas guru adalah menentukan suasana. Di dalam

lingkungan belajar, guru dan siswa ikut terlibat, termasuk sebagai lingkungan.

Sebagai comoh, walaupun seperti apa usaha guru, kalau siswa tidak

memberikan respon positif, suasana kelasnya tetap tidak hidup. Seandainya

guru bermaksud menciptakan suasana diskusi yang hidup, tetapi siswanya

tidak aktif, tidak akan tercipta diskusi yang hidup. Demikian juga dari pihak

guru. Walaupun dia sudah merencanakan langkah-langkah diskusi dengan

3 Ibid., h. 19.
4J.J. Hasibuan dan Mudjiono, Proses Belqjar Mengqjar, Bandung: Remaja Rosdakarya,

1996, h. 82.
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baik, namun masih dituntut ketertiban dan kreativitas terus-menerus selama

proses terjadinya lingkungan belajar berlangsung.5

Dalam kegiatan belajar mengajar, kelas merupakan tempat yang

mempunyai tempat yang mempunyai sifat dan ciri khusus, yang berbeda

dengan tempat lain. Sehubungan dengan itu para ahli pendidikan selalu

mencari akal bagaimana menciptakan suasana khusus sebuah kelas agar dapat

menunjang kegiatan belajar mengajar yan cocok dan enak.6

Kompetensi guru saat ini masih banyak dibicarakan orang atau masih

saja dipertanyakan orang, baik dikalangan pakar pendidikan khususnya orang

tua yang tak lepas dari pendidikan tersebut. Selain kompetensi di dalam

mengelola kelas guru juga dituntut kompeten dalam mengelola siswa yang

mencakup didalamnya kondisi pada saat belajar mengajar.

Pembeiajaran sebagai perpaduan dari aktivitas mengajar dan aktivitas

belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks

mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu

sendiri dengan belajar. Jalinan komunikasi yang harnionis inilah yang menjadi

indikator suatu aktifitas/proses pembelajaran itu sendiri berjalan dengan baik.7

Usaha mewujudkan tujuan pendidikan guru memegang peranan penting

dalarn mendidik, karena guru adalah orang yang berhadapan langsung, dengan

anak didik, oleh karena itu guru diharapkan memiliki semangat kerja yang

tinggi supaya tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

5 Ibid., h. 24-25.
6 Ibid., h. 78.
7 Ahmad Rohani, Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

h. 4.
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Mengingat kemampuan guru dalam inenga'ar,Soelairnan menoatakan

bahwa:

Guru yang baik adalah guru yang mampu mengajar dengan baik,
mampu memilih bahan menyajikan dan mengevaluasi dengan baik,
mampu dalam berhubungan dengan siswa dan membimbingnya dengan
baik, pendeknya yang berkemampuan untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab keguruannya dengan baik."8

Dalam proses pengajaran agama Islam peran pendidik atau guru agama

dalam interaksi edukatif sama dengan guru pada umumnya, guru agama

mempunyai peran penting dalam interaksi edukatif tersebut akan menjamin

tercapainya tujuan pendidikanyang diharapkan.9

Interaksi edukatif adalah proses interaksi yang disengaja sadar tujuan

yakni mengantarkan anak didik ke tingkat kedewasaan. Ciri-ciri interaksi ini

sadar tujuan ada bahan/pesan ada subjek didik/pelajar guru metode situasi yang

kondusif.

Dalam buku Pengantar Studi Umum Administrasi dan Management,

Suwarno Handoyo Ningrat menjelaskan "Efektivitas adalah pengukuran dalam

anti tercapainva sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan."10 Dari pengertian

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pembelajaran khususnya

Pendidikan Agama Islam adalah tingkat tercapainya sasaran atau tujuan

pembelajaran PendidikanAgama Islam yang telah ditetapkan yaitu siswa dapat

mengetahui, memahami dan meyakini Pendidikan Agama Islam serta dapat

membentuk dan mengamalkan tingkah laku yang baik yang sesuai dengan

syariat Islam.

8 Solaiman, Menjadi Guru, Bandung: Diponegoro, 1985, h. 114.
9 Ramayulis, Metodologi Pembelajaran Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 1993, h. 25.
10Soewarno HandoyoNingrat, Pengantar-Studi Umum Administrasi dan Management,

Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1985, h. 16.
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Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk berupaya

bagaimana proses belajar mengajar berlangsung secara efektif karena tidak

semua siswa dapat menangkap isi bahan ajar dengan dengan cepat, tidak semua

mampu melakukan penyesuaian dengan situasi dilingkungan belajar.11 Guru

hendaknya mampu membantu setiap anak secara efektif, ini berarti bahwa guru

hendaknya dapat mengembangkan cara dan kebiasaan belajar sebaik-baiknya.

Untuk mencapai itu semua diperlukan kecakapan guru didalam mengelola

kelas dan mengelola siswanya di dalam kelas ketika proses pembelajaran

berlangsung.

Kemampuan menciptakan suasana kelas sangat menentukan
keberhasilan pembelajaran, kemampuan dalam menciptakan suasana
kelas seringnya disebut kemampuan menguasai kelas dalam arti seorang
guru harus mampu mengontrol/mengendalikan perilaku para muridnya
sehingga mereka terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar.12

Penciptaan lingkungan belajar yang memiliki kadar efisiensi yang

tinggi, membutuhkan berbagai keterampilan guru.13 Masalah pengelolaan kelas

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah yang bersumber dari siswa

dan masalah yang bersumber dari kondisi tempat belajar-mengajar. Masalah

yang bersumber dari siswa dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu masalah

individual dan masalah kelompok. Masalah individual pen ebabriya adalah

individu itu sendiri, sedangkan masalah kelompok adalah masalah yang

cumber penyebabnya adalah kelompok. Agar dapat mengelola kelas secara

efektif dan efisien, kehati-hatian amat diperlukan dalam mengenal suatu

11Soekarta, Meningkatkan Efektivitas Mengajar, Jakarta: Pustaka Jaya, 1991, h. 1
12E.C. Wragg, Pengelolaan Kelas, Jakarta: Grasindo, 1996, h. 1.
13 Rita Mariyana, dkk. Pengelolaan Lingkungan Belaja, Jakarta: Prenada Media Group,

2010, h. 1 29.
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masalah apakah suatu masalah individual atau keiompok, atau sebaliknya.14

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada

kompetensi guru, antara lain mengelola kelas. Pendapat yang hampir sama

dikemukakan oleh P3G Dep P&K, bahwa kompetensi guru yaitu:

Menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar,
mengelola kelas, menggunakan media/sumber belajar, menguasai
landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai
prestasi belajar, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah,
memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pelajaran.15

Kualitas dan kuantitas belajar siswa di dalam kelas tergantung pada

banyak faktor, antara lain adalah guru, hubungan pribadi antara siswa didalam

kelas serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas.16

Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan

perhatian siswa dalam belajar. Sebab, dengan minat seseorang akan melakukan

sesuatu yang diminatinya. Dalam buku “menjadi guru profesional” karya Moh.

Uzer Usman. William James mengatakan bahwa minat siswa merupakan faktor

utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Jadi, efektif

merupakan faktor yang menentukan keterlibatan siswa secara aktif dalam

belajar.17 Dengan melihat pengelompokkan masalah pengelolaan kelas,

suasana kelas termasuk kedalam bagian masalah yang bersumber dari kondisi

tempat belajar-mengajar. Proses pembelajaran yang baik yaitu proses

pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi yang baik antara guru

14 J.J Hasibuan, Ibrahirn, A. J. E. Toenlioe, Proses Belajar Mengajar (Keterampilan
Mengajar Mikro), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994, h. 165.

15 Nana Sudjana, Dasar-dasar dan Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 1991,
h. 1.

16 Uzer Usman. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Rosdakarya, 2006, h.10.
17 Ibid, h. 27.
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dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Dalam mewujudkan proses dengan

pembelajaran yang baik, perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi proses pembelajaran di antaranaya faktor guru, siswa, sarana

dan prasarana, serta lingkungan sekolah. Pada proses pembelajaran pendidikan

agama Islam di SMA N I Tambang, faktor lingkungan sekolah adalah salah

satu faktor yang menghambat kelancaran proses pembelajaran. Kelancaran dan

efektivitas dari suatu proses pembelajaran tidak dapat dicapai dengan

maksimal. apabila suasana dalam suatu proses pembelajaran tidak berjalan

kondusif. Dalam hal ini kemampuan pengelolaan kelas yang baik sangat

dibutuhkan.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa ada tujuan yang akan

dicapai melalui proses pembelajaran. Tujuan itu dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan, tujuan pembelajaran itu dapat berlangsung secara efektif maka

guru guru harus mampu mewujudkan proses pembelajaran dalam suasana

kondusif. Proses pembelajaran yang efektif dapat terwujud melalui kegiatan

sebagai berikut:

1. Berpusat pada siswa.

2. Interaksi edukatif antara guru dengan siswa.

3. Suasana demokratis.

4. Variasi metode mengajar.

5. Guru profesional.

6. Bahan yang sesuai dan bermanfaat.

7. Lingkungan yang kondusif.
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8. Sarana belajar yang menunjang.18

Namun dalam studi pendahuluan yang penulis lakukan di lapangan,

penulis melihat adanya kesenjangan antara teori dengan praktek guru telah

menciptakan suasana kelas yang baik dalam pelaksanaan proses pembelajaran

agar tercapai efektifitas pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri I

Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, ini dapat dilihat dari gejala

sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya siswa yang ribut di dalam kelas sehingga

mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran.

2. Masih ditemukannya siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang

diajukan oleh guru yang berkaitan dengan materi pelajaran.

3. Masih ada siswa yang tidak mendengarkan dengan baik saat guru

menjelaskan pelajaran.

4. Masih adanya penataan ruang kelas yang kurang rapi.

Berdasarkan gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Suasana Kelas

Terhadap Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Atas Negeri 01 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”

18Tohirin. Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo
Persada. 2006. h. 177.
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B. Alasan Memilih Judul

Yang menjadi alasan penulis mengambil judul di atas adalah:

1. Judul ini menarik untuk diteliti karena dengan penelitian ini penulis dapat

mengetahui apakah suasana kelas dan efektifitas pembelajaran berjalan

dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada.

2. Sepengetahuan penulis masalah ini belum diteliti oleh orang lain.

3. Masalah ini ada hubungannya dengan studi penulis yaitu Pendidikan Agama

Islam.

4. Penulis merasa mampu untuk mengadakan penelitian ini baik dari segi

waktu, biava maupun tenaga.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian

ini diperlukan penegasan istilah yaitu:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu orang, benda.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh adalah sebuah efek

samping yang ditimbulkan oleh sesuatu, benda atau orang.

2. Suasana dalam penelitian ini diartikan dalam sebuah kelas itu tercipta suatu

kondisi situasi belajar, iklim belajar yang menyenangkan, gembira, tenang

tidak ribut dengan hal yang tidak bermanfaat.

3. Kelas dalam pengertian ada dug yaitu sekelompok siswa dalam waktu yang

sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama, dan kelas dalam

arti fisik bangunannva.19 Sedangkan kelas menurut Oemar Hamalik adalah

19Suharsimi Arikunto, Pengeloaan Siswa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 67-68.
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suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang

mendapat pengajaran dari guru.20

4. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan

yang telah ditetapkan atau ditentukan.21

5. Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk untuk

membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh dan

memproses, pengetahuan, keterampilan dan sikap.22 Maksud di sini adalah

suatu proses yang serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar

hubungan timbal balik yang berlangsung untuk mencapai tujuan tertentu.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama

Islam di SMA N 1 Tarnbang Kec. Tambang Kab. Kampar?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran

pendidikan agama Islam di SMA N I Tambang Kec. Tambang Kab.

Kampar?

c. Apakah ada pengaruh suasana terhadap efektivitas pembelajaran

Pendidkan Agama Islam di SMA N 1 Tambang Kec. Tambang Kab.

Kampar?

20Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka
Cipta, 2006, h. 175.

21Soewrno HandoyoNingrat, Op. Cit, h. 16.
22Diniyati dan Mudjono, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Rineka Cipta, 1994, h. 157.
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2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan dikajian ini, maka peneliti

membatasi masalah ini yaitu pengaruh suasana kelas terhadap pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMA N I Tambang Kec. Tambang Kab.

Kampar?

3. Rumusan Masalah

Melihat dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis

merumuskan masalah yaitu apakah ada pengaruh akan suasana kelas

terhadap pembelajaran Pendidkan Agama Islam di SMA N I Tambang Kec.

Tambang Kab. Kampar?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suasana

kelas terhadap pembelajaran Pendidkan Agama Islam di SMA N I Tambang

Kec. Tambang Kab. Kampar.

2. Kegunaan Penditian

a. Sebagai bahan informasi bagi guru-guru untuk mengetahui betapa

pentingnya peranan guru dalam menciptakan suasana kelas yang

kondusif sehingga tercapainya efektifitas proses pembelajaran.

b. Sebagai sumbangan untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah

pendidikan.


