
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting pada era sekarang ini. Karena tanpa

melalui pendidikan proses transformasi dan aktualisasi pengetahuan modern

sulit untuk diwujudkan. Demikian halnya dengan sains sebagai bentuk

pengetahuan ilmiah dalam pencapaiannya harus melalui proses pendidikan

yang ilmiah pula. Yaitu melalui metodologi dan kerangka keilmuan yang teruji.

Karena tanpa melalui proses ini pengetahuan yang didapat tidak dapat

dikatakan ilmiah.

Al-Qur’an telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pengetahuan.

Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak

hanya itu, Al-Qur’an bahkan memposisikan manusia yang memiliki

pengetahuan pada derajat yang tinggi. Al-Qur’an surat al-Mujadilah ayat 11

menyebutkan:

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila 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.”1

1Q.S Al-Mujadilah ayat: 11
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Al-Qur’an juga telah memperingatkan manusia agar mencari ilmu

pengetahuan, 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
apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya.”2

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi

kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan

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

membawa manfaat dan yang membawa mudharat.

Berbicara tentang pendidikan, tentu harus mengetahui pengertian dari

pendidikan itu sendiri. Pengertian pendidikan dalam Islam yaitu proses

transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui

upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan

pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan

hidup di dunia dan akhirat.3

2 Q.S At-Taubah ayat: 122.
3Abdul Mujib dan Djusuf  Mudzakki, 2008, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, h. 27-28.



Senada dengan pengertian di atas, menurut Undang-Undang RI Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1,

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.4

Secara formal, pendidikan diselenggarakan di sekolah. Penyelenggaraan

pendidikan di sekolah itu sering lebih dikenal dengan pengajaran di mana

terjadi proses belajar mengajar yang melibatkan banyak faktor, baik pengajar,

pelajar, bahan/materi, fasilitas maupun lingkungan. Pengajaran dilaksanakan

tidak hanya untuk kesenangan dan bersifat mekanis saja, tetapi mempunyai

tujuan tertentu yang dicita-citakan untuk dicapai.5

Tujuan yang hendak dicapai di klasifikasikan kepada: tujuan umum,

tujuan sementara, tujuan operasional dan tujuan akhir. Tujuan akhir dari

pendidikan Islam tersebut dapat dipahami dalam firman Allah:

َ َحقَّ  تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ تُقَاتِِھ َوالَ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu
mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.’’6

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang

merupakan ujung dari taqwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi

4Muhibbin Syah, 2005, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung:
Remaja Rosda Karya, h. 1.

5 Slameto, 1998, Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bina Aksara, h. 1.
6 Q.S Ali Imran ayat: 102.



kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat

dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati dan akan menghadap

tuhannya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan.7 Agar tujuan akhir

pendidikan ini terwujud, salah satu upayanya yaitu dengan menyelenggarakan

pendidikan formal, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, yang mana

keberhasilan proses pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh seorang guru.

Seorang guru yang baik, akan merencanakan program pembelajaran

dengan sebaik mungkin dan tentu akan melaksanakan tugasnya dengan penuh

tanggung jawab sehingga nantinya proses pembelajaran menjadi efektif yang

ditandai dengan keaktifan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, seorang guru

harus membekali dirinya dengan berbagai aspek keterampilan yang

mendukung ke arah kesuksesan pembelajaran tersebut.

Sehubungan dengan keterampilan mengajar yang harus dimiliki guru,

Mardia Hayati menyatakan bahwa ada sembilan keterampilan dasar mengajar

yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain yaitu: keterampilan

membuka  pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi

penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan,

keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, keterampilan pengelolaan

kelas dan perorangan, dan keterampilan menutup pelajaran.8

Dari pernyataan di atas, menjadi seorang guru bukanlah hal yang

mudah, guru dituntut untuk memiliki keterampilan-keterampilan yang

membuat siswa menjadi aktif dalam belajar. Salah satu keterampilan yang

7 Zakiah Daradjat dkk, 2009, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h. 31.
8Mardia Hayati, 2009, Design Pembelajaran, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, h. 145.



harus dimiliki oleh seorang guru tersebut adalah keterampilan pengelolaan

kelas.

Pengelolaan kelas merupakan segala usaha yang diarahkan untuk

mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta

dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan

kemampuan.9 Menurut Piet Sahertian dan Ida Aleida Sahertian, pengelolaan

kelas sangat erat hubungannya dengan keberhasilan dalam situasi belajar

mengajar.10 Untuk itu, guru diharapkan bisa terampil untuk menciptakan dan

mengembalikannya ke kondisi yang optimal dengan cara mengelola kelasnya.

Dengan demikian, tindakan pengelolaan kelas merupakan tindakan yang

dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar

proses pembelajaran bisa berlangsung aktif.11

Pengertian di atas menjelaskan bahwa menciptakan kondisi belajar yang

optimal bagi siswa sangat penting dan memberikan pengaruh yang positif

terhadap aktivitas belajar siswa. Apabila kondisi belajar sudah optimal, maka

siswa akan merasa senang dan nyaman, sehingga siswapun akan bersemangat

dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa terwujud dengan

pengelolaan kelas yang efektif oleh guru.

Dalam melaksanakan pengelolaan kelas, salah satu langkah atau

langkah awal yang harus dilakukan oleh guru yaitu guru harus mengupayakan

tindakan pencegahan atau preventif. Tindakan preventif merupakan suatu

9Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2008,
Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta, h.106.

10Martinis Yamin dan Maisah, 2012, Manajemen Pembelajaran Kelas
(StrategiMeningkatkan Mutu Pembelajaran), Jakarta: Gaung Persada, h. 40-41.

11 Ibid.,



usaha yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar

yang optimal dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perilaku yang

mengganggu kegiatan belajar.12 Dalam pelaksanaannya guru berupaya dengan

cara melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan agar nanti proses

pembelajaran berjalan dengan baik.

Tujuan dari pelaksanaan tindakan preventif ini adalah untuk

menciptakan kondisi pembelajaran yang menguntungkan.13 Hal ini berarti

tindakan preventif sangat berperan penting untuk menciptakan kondisi yang

kondusif dalam proses pembelajaran, yang mana tindakan ini akan mencegah

timbulnya perilaku-perilaku ataupun hal-hal yang bisa mengganggu proses

pembelajaran sehingga aktivitas belajar siswa tidak akan terganggu dan

menjadikan siswa lebih aktif belajar.

Berdasarkan teori di atas, jelaslah bahwa tindakan preventif merupakan

aspek penting yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Semakin

efektif guru melaksanakan tindakan preventif, maka semakin baik pula

aktivitas belajar siswa. Akan tetapi, sesuai dengan penelitian awal yang

penulis lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tambang Kabupaten

Kampar, tindakan preventif ini sudah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari

gejala-gejala berikut:

a. Guru mengatur tempat duduk siswa sehingga guru dengan siswa bisa

saling bertatap muka dan dengan itu juga guru bisa mengontrol tingkah

12J.J Hasibuan dan Ibrahim, 1994, Proses Belajar Mengajar Keterampilan Dasar
Pengajaran Makro, Bandung: Remaja Rosda Karya, h. 179.

13Mudasir, 2011, Manajemen Kelas, Pekanbaru: Zanafa Publishing, h. 77.



laku peserta didik. Posisi tempat duduk siswa disesuaikan dengan kondisi

pembelajaran.

b. Guru memperhatikan pengaturan cahaya yang masuk ke dalam kelas.

c. Guru menata barang-barang yang ada di dalam lokal, agar tidak

mengganggu proses pembelajaran.

d. Guru membuat kontrak belajar dengan siswa.

e. Guru mengawasi siswa selama proses pembelajaran.

f. Guru menggunakan intonasi suara dengan baik.

Akan tetapi hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapakan.

Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan guru saat guru menerangkan

pelajaran.

2. Masih ada siswa yang melakukan kegiatan lain saat proses pembelajaran

sedang berlangsung.

3. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru.

4. Masih terlihat siswa yang keluar masuk kelas ketika proses pembelajaran

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, peneliti ingin

malakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan Tindakan

Preventif Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tambang Kabupaten

Kampar”.



B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran terhadap penelitian yang

penulis lakukan, penulis merasa perlu untuk memberi penjelasan terhadap

istilah-istilah yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sebagai

berikut:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah suatu usaha yang berhubungan dengan

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dengan tujuan

untuk mencegah timbulnya perilaku yang mengganggu kegiatan belajar.14

Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan preventif dalam

penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk

menciptakan kondisi belajar yang kondusif dengan tujuan untuk

melakukan pencegahan terhadap perilaku yang mengganggu aktivitas

belajarsiswa.

2. Aktivitas Belajar

Aktivitas merupakan aktivitas merupakan kegiatan dan

kesibukan.15 Belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan

dalam diri seseorang yang dinyatakan dengan cara tingkah laku berkat

pengalaman dan latihan.16 Aktivitas belajar merupakan proses

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan sedemikian rupa agar

menciptakan peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan dan

14J. J. Hasibuan, Op. Cit, h. 179.
15 M. Arifin, 1976, Hubungan Timbal Balik Pendidikan di Sekolah dan Rumah Tangga,

Jakarta: Bulan Bintang, h. 13.
16 Oemar Hamalik, 2011, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, h. 28.



mengemukakan pendapat.17 Sedangkan aktivitas belajar yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah segala bentuk kegiatan atau tindakan siswa

untuk menerima, menanggapi serta menganalisa materi pelajaran yang

disajikan oleh pengajar guna menguasai kemampuan yang diharapkan dari

proses tersebut.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, ada  beberapa masalah

yang dapat diidentifikasi, di antaranya yaitu:

a. Pelaksanaan tindakan preventif di Sekolah Menengah Pertama Negeri

6 Tambang Kabupaten Kampar.

b. Pengaruh antara pelaksanaan tindakan preventif terhadap aktivitas

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 6 Tambang Kabupaten Kampar.

2. Batasan Masalah

Untuk lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis

perlu membatasi masalah yang  jelas. Adapun masalah yang penulis teliti

adalah pengaruh pelaksanaan tindakan preventif terhadap aktivitas belajar

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 6 Tambang Kabupaten Kampar.

17 Hartono, 2008, PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreaatif dan Menyenangkan),
Pekanbaru: Zanafa, h. 37.



3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah ada pengaruh pelaksanaan

tindakan preventif terhadap aktivitas belajar siswa pada Pada Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

6 Tambang Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah di atas, penulis merumuskan

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan

tindakan preventif terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6

Tambang Kabupaten kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan

kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan penulis dan sebagai salah satu syarat

untuk memenuhi gelar S1 yang sesuai dengan latar belakang peneliti.

b. Bagi guru mata pelajaran yaitu sebagai umpan balik terhadap

kemampuan pelaksanaan tindakan preventif oleh guru mata pelajaran

agar lebih ditingkatkan lagi sehingga nantinya siswa bisa lebih aktif

belajar.


