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A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya besar pengaruhnya dalam

bidang industri, tetapi banyak juga digunakan dalam bidang pendidikan.Dengan semakin

majunya ilmu pengetahuan dan teknologi maka mutu pendidikan suatu bangsa harus semakin

maju.Mutu pendidikan merupakan topik yang banyak dibicarakan masyarakat sekarang,

karena hingga saat ini masyarakat selalu mendambakan pendidikan yang berkualitas dan

relevan dengan perkembangan zaman.

Menurut Suharsimi Arikunto, ada tiga unsur yang berkaitan langsung dengan

pendidikan atau pembelajaran “tiga unsur utama dalam pembelajaran yaitu siswa sedang

belajar, guru yang memfasilitasi siswa sedang belajar, serta kurikulum (materi) yang menjadi

objek belajar”,1 hal ini guru memainkan peranan penting dalam meningkatkan mutu

pendidikan yang berdampak pada hasil belajar.

Menurut Muhibbin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat

dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa) yakni keadaan / kondisi jasmani dan
rohani siswa

2. Faktor external (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan siswa.
3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa

yang meliputi strategi, model dan metode yang digunakan untuk melakukan
kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.2

Menyadari pentingnya pembelajaran al-Qur’an Hadits maka sudah seharusnya siswa

untuk lebih efektif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dalam hal ini peranan guru-

guru al-Qur’an Hadits untuk mengembangkan potensi dan kemampuan siswa sangat

1Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi(,Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 12
2Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 144
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diperlukan yaitu dengan memaksimalkan siswa secara efektif dan efesien. Pembelajaran al-

Qur’anHaditsyang efektif tidak berpusat pada guru semata, melainkan juga dengan keaktifan

siswa ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat penting, karena keaktifan

merupakan salah satu indikasi bahwa siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan

baik.

Proses pembelajaran al-Qur’an Hadits memiliki keterkaitan antara keterlibatan

mental dan kerja siswa itu sendiri, sehingga siswa mampu mengolah efek dari keterlibatan

itu, dua aspek tersebut dari pengalaman menjadi Out put pembelajaran yang diinginkan. Hal

ini juga ditegaskan oleh Dave Maier yang dikutip Martinis Yamin, belajar adalah suatu

proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman

menjadi kearifan, dan kearifan menjadi keaktifan.3Keaktifan  siswa dalam proses

pembelajaran dapat mengembangkan bakat yang dimiliki, berfikir kritis dan dapat

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Mr. Keachie dalam Dimyati mengemukakan enam aspek terjadinya keaktifan siswa:

1. Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran
2. Tekanan pada aspek efektif dalam belajar
3. Partisipasi dalam kegiatan pembelajaran, terutama yang berbentuk interaksi

antarsiswa
4. Kekompakan kelas sebagai kelompok belajar.
5. Kebebasan belajar yang diberikan kepada siswa dalam kesempatan untuk berbuat

serta mengambil keputusan.
6. Pemberian waktu untuk menangulangi masalah pribadi siswa, baik berhubungan

maupun tidak berhubungan dengan pembelajaran.4

Selain poin di atas ada hal yang penting mengefektifkan proses pembelajaran siswa.

yaitu memilih model pembelajaran yang tepat dan efektif oleh guru, yaitu model yang

membutuhkan peranan keaktifan siswa lebih banyak dari guru.

3Martinis Yamin, Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007), h. 75
4Martinis Yamin, Op. Cit, h. 77



Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa guru sebagai tenaga

pengajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran.

Dalam hal ini guru haruslah kreatif  dan inovatif untuk memilih model yang tepat untuk

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat terlibat langsung

dalam aktivitas belajar.

Pada proses pembelajaran guru sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran

akan tetapi proses pembelajaran masih belum mengefektifkan keaktifan siswa dalam belajar.

Dalam hal ini diperlukan metode, model, strategi dan teknik pengajaran yang tepat agar

suasana belajar menjadi kondusif dan menyenangkan.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di MTs Al-Fajar Pekanbaru pada

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits, ditemukan beberapa gejala -gejala sebagai berikut:

1. Guru cenderung kurang mengontrol dan mengawasi siswa ketika pembelajaran

sedang berlangsung di kelas.

2. Guru tidak berusaha merayakan setiap keberhasilan siswa dalam mengisi tugas

kelompok.

3. Guru lebih cenderung terfokus pada materi pelajaran yang akan disampaikan,

sedangkankondisi siswa sering diabaikan begitu saja.

4. Kurangnya pengawasan guru ketika siswa mengerjakan tugas, baik tugas kelompok,

maupun individu.

5. Sebagian guruhanyamenerapkan model pembelajaran yang monoton atau kurang

bervariasi ketika mengajar di kelas.

6. Kurangnya usaha guru dalam kerja sama dengan siswa untuk menetapkan materi

yang akan dipelajari.



Dengan memperhatikan gejala-gejala yang ada perlu diadakan perbaikan proses

pembelajaran. Salah satunya dengan menerapkan metode, model dan strategi

pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk mengembangkan siswa secara

maksimal. Ada beberapa metode, model strategi pembelajaran yang bisa diterapkan

sehingga memungkinkan guru menyampaikan materi ajar atau konsep al-Qur’an Hadits

secara menarik dan menyenangkan.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti pada efektifitas model pengajaran unit,

karena Soetomo menyatakan bahwa dengan model pembelajaran unit maka anak akan lebih

aktif dalam belajar berusaha memecahkan masalah  dengan bimbingan dan pengarahan

guru.5dengan menggunakan pembelajaran unit bisa teratasi setidaknya mengurangi

kelemahan pembelajaran al-Qur’an Hadits seperti yang ditemukan pada gejala-gejala diatas.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka jelas bahwa aktivitas belajar siswa di

MTs Al-Fajar Pekanbaru pada pelajaran Al-Qur’an Haditsbelum efektif. Guru di MTs Al-

FajarPekanbaru telah banyak melakukan usaha untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa,

seperti menerapkan metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode latihan. Namun,

aktivitas belajar siswa belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik ingin melakukan suatu penelitian untuk

melihat bagaimana Efektivitas Penggunaan Model Unit dalam Pembelajaran al-Qur’an

Haditsdi MTs Al-Fajar Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman bagi sipembaca maka dalam

penjelasan ini penulis mencantumkam penegasan Istilah yaitu:

5Soetomo, Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 175





1. Efektivitas

Efektivitas ialah adanya suatu kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan sasaran

yang dituju6

2. Unit

Merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang terdiri dari rangkaian bagian-bagian

yang bersatu padu dan serasi7

3. Pembelajaran al-Qur’an Hadits

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan

kehendaknya sendiri.8

pembelajaran al-Qur’an Hadits adalah proses interaksi atau komunikasi dua  arah

yang dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik dan murid sebagai peserta didik dalam

proses belajar mengajar mata pelajaran al-Qur’an dan Hadits yang merupakan unsur

(bagian) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada madrasah Tsanawiyah

yang memberikan pendidikan kepada siswa untuk memahami al-Qur’anHadits sebagai

sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandungannya sebagai petunjuk hidup sehari-

hari.

6E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 82
7Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia), 2005,  h. 167
8Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,

2011), h. 85



C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, bahwa

persoalan pokok dalam kajian ini adalah” EfektivitasPenggunaan Model Unit dalam

Pembelajaran al-Qur’an Hadits” maka persoalan-persoalan yang mengitari kajian-kajian

tersebutadalah sebagaiberikut:

1. Apakah proses, model unit sudah efektif dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits?

2. Bagaimana pelaksanaan model  unit pada pembelajaran al-Qur’an Hadits?

3. Apakah penerapan model pembelajaran unit sudah efektif dilakukan oleh guru?

4. Mengapa masih banyak siswa tidak membuat catatan materi pelajaran yang

diberikan guru?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang memungkinkan untuk dijadikan

masalah penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian ini terhadap Efektivitas

Penggunaan Model Unit dalam Pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs Al-Fajar.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Efektivitas

Penggunaan Model Unit dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs Al-Fajar

Pekanbaru.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui “Bagaimanakah efektivitas penggunaan model unit dalam

pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs Al-Fajar Pekanbaru”



2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu

pengetahuan penulis.

b. Bagisiswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudahuntuk

perbaikan selanjutnya, terutama dalam penggunaan model UnitdalamPembelajaran

al-Qur’an Hadits

c. Bagi pihak guru penelitian ini bisa menjadi pedoman pada penggunaan model unit

dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits.

d. Bagi pihak sekolah sendiri penelitian ini diharapkan dapat menjadi arsip dan menjadi

petunjuk sekolah dalam mengambil keputusan terutama yang berhubungan dengan

Pembelajaran al-Qur’an Hadits.

e. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait, dimasa mendatang.


