
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan

berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai

tujuan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh

keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan

peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan

datang.1

Sementara itu pendidikan Islam dapat diartikan dengan bimbingan atau

tuntunan pendidik kepada anak didik agar tumbuh secara wajar dan

berkepribadian muslim.2 Karena pentingnya pendidikan ini maka Allah

sebutkan dalam kitab suci Al-Qur’an. Diantaraya:












Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan

Tuhanmula Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia)

1 Redja  Mudyaharjo, “Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar
Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2002), h. 11.

2 Nur Uhbiyati, “Ilmu Pendidikan Islam”, (Bandung: Pustaka Setia,2005), h. 12.



dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa

yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-Alaq: 1-5).

Artinya : (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan

rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima

pelajaran. (QS. Az-Zumar: 9)

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah:11)

Dalam lembaga pendidikan persekolahan, terdapat apa yang dinamakan

dengan guru dan peserta didik. Menurut Hadari Nawawi guru adalah orang-



orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di

kelas.3 Sedangkan peserta didik menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota

masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan

pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.4

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses

belajar yang dialami oleh siswa.

Dick dan Carey ( 1978)5 menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen
strategi pembelajaran, yaitu 1) kegiatan pembelajaran pendahuluan.
Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran
secara keseluruhan memegang peranan penting. Kegiatan pendahuluan
yang disampaikan dengan menarik akan dapat meningkatkan motivasi
belajar peserta didik, dan hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada
motivasi.6 2) penyampaian informasi, 3) partisipasi peserta didik, 4) tes,
5) dan kegiatan lanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa strategi yang di

gunakan oleh seorang guru dalam proses belajar sangatlah penting. Begitu juga

proses mengulang atau meninjau pelajaran sebelumnya yang mana nantinya

diharapkan dapat mempengaruhi hasil akhir belajar siswa.

Seorang guru harus merumuskan strategi dalam meninjau kembali

pelajaran yang dapat merangkul semua perbedaan yang dimiliki oleh anak

3 Ramayulis, “Ilmu Pendidikan Islam”, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 58.
4 Ibid., h. 77.
5 Hamzah B. Uno, “ Model Pembelajaran, menciptakan proses belajar mengajar yang

kreatif dan efektif”, ( Bumi Aksara. ) h. 3.
6 Sardiman A. M, “Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar”, (Jakarta: PT RajaGrafiindo

Persada, 2008)h. 84.



didik dalam menerima pelajaran. Dengan demikian diharapkan nantinya hasil

belajar siswa akan baik.

Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah adalah salah satu Madrasah yang

ada di Kabupaten Pelalawan tepatnya di Kecamatan Pangkalan Kuras. Di

Madrasah ini diajarkan beberapa mata pelajaran, diantaranya adalah mata

pelajaran Akidah Akhlak.

Akidah dari segi bahasa dapat diartikan dengan yang dipercayai oleh

hati, dari segi istilah Akidah adalah suatu perkara yang wajib dibenarkan

(dipercayai) oleh hati, dengan penuh kemantapan atau keyakinan dalam kalbu

(jiwa) sehingga terhindar dari keragu-raguan. Akidah  ini dapat pula di

identikkan dengan iman (kepercayaan). Sedangkan Akhlak berasal dari bahasa

Arab “Khuluq”, jamak dari “Khuluqun”, menurut Lughat diartikan sebagai

budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.7 Akhlak mendapatkan

perhatian istimewa dalam Akidah Islam.

Menurut pengamatan penulis bahwa guru mata pelajaran Akidah

Akhlak sudah melakukan peninjauan kembali terhadap pelajaran yang telah

disampaikan dengan cukup baik di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah ini,

namun hasil belajar siswa belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari gejala-

gejala sebagai berikut:

1. Guru meninjau pelajaran sebelumnya dengan bertanya kepada siswa, tetapi

hanya 2-3 orang siswa yang  menjawab.

7 Rosihan Anwar, “Akidah Akhlak”, (Bandung:  Pustaka Setia, 2008), h. 205.



2. Guru meninjau pelajaran sebelumnya dengan cara menjelaskan kembali

secara inti, sehingga tidak tahu sejauh mana siswa paham dan menguasai

pelajaran yang telah diberikan.

3. Masih ada siswa yang lupa terhadap pelajaran yang telah dipelajari, hal ini

dapat dilihat dari masih ada siswa yang tidak bisa menyebutkan kembali

pokok-pokok bahasan pelajaran sebelumnya.

4. Masih ada hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak yang

tidak mencapai KKM yaitu 70%, sehingga siswa remedial.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, penulis tertarik untuk meneliti

tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran

Crossword Puzzle dengan judul : Pengaruh penerapan strategi pembelajaran

Crossword Puzzle terhadap hasil belajar Akidah Akhlak siswa di Madrasah

Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini,

penulis merasa perlu memberikan penegasan istilah sebagai beikut:

1. Pengaruh adalah daya kekuatan yang timbul dari sesuatu yang ikut

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh yang

penulis makhsud dalam penelitian ini adalah daya atau akibat yang timbul

dari penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle terhadap hasil

belajar Akidah Akhlak siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-

Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



2. Strategi adalah tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya,

usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran ( tujuan,

bahan, metode dan alat, serta evaluasi) agar dapat mempengaruhi para siswa

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.8 Menurut penulis strategi adalah

cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh guru dalam proses belajar

mengajar agar siswa tersebut menjadi aktif, sehingga tujuan pembelajaran

dapat tercapai.

3. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak

didik kedalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan

belajar sesuai dengan apa yang diharapkan.9

4. Strategi Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang), merupakan salah satu

strategi pembelajaran aktif  learning, yang mana strategi Crossword Puzzle

ini termasuk kedalam bagian strategi peninjauan kembali. Selain menjadi

aktif, strategi ini menjadikan peninjauan kembali sebagai aktivitas yang

menyenangkan.10 Peninjauan itu sendiri adalah mengingat dan

mengikhtisarkan apa yang telah dipelajari.11

5. Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam

mengikuti program pembelajaran yang telah di tetapkan.12

C. Permasalahan

8 Nana Sudjana, “Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar”, ( Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2009) h.147.

9 Hartono, dkk, “PAIKEM : Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan
Menyenangkan”, ( Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2008) h. 37

10 Melvin L. Silberman, “Active Learning 101 Cara Belajar siswa Aktif”, ( Bandung:
Nusamedia, 2009), h.

11 Ibid., h. 14.
12 Nana Sudjana, “Penilaian Hasil Proses Belajar  Mengajar”, (Bandung: Sinar Baru,

2010), h. 65.



1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menerapkan strategi

pembelajaran Crossword Puzzle dibandingkan hasil belajar siswa

dengan tidak menerapkan strategi pembelajaran Crossword Puzzle?

b. Apakah ada pengaruh penerapan strategi pembelajaran Crossword

Puzzle terhadap  hasil belajar siswa?

c. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran

Crossword Puzzle?

2. Batasan Masalah

Permasalahan yang akan di teliti pada penelitian ini adalah tentang

pengaruh penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle terhadap hasil

belajar Akidah Akhlak siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-

Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, permasalahan

yang akan dicari jawabannya adalah: Apakah ada pengaruh yang signifikan

penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle terhadap hasil  belajar

Akidah Akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang

signifikan penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle terhadap hasil

belajar Akidah Akhlak siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-

Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk  para guru dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam

melakukan peninjauan kembali terhadap pelajaran yang telah dipelajari.

b. Untuk siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan menambah

keaktifan dalam proses belajar.

c. Untuk  sekolah dapat memberikan sumbangan dalam perbaikan proses

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa

khususnya dan perbaikan kualitas sekolah pada umumnya.

d. Sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi penulis dalam rangka

mengakhiri perkuliahan progran Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I) pada

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Univeresitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim  Riau.


