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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan

untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi

manusia baik jasmani maupun rohani.  Menumbuh suburkan hubungan yang

hormonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Karena

potensi jasmaniah manusia adalah yang berkenaan dengan seluruh organ-

organ fisik manusia. Sedangkan potensi Rohaniah manusia itu meliputi

kekuatan yang terdapat didalam batin manusia, yakni akal, dan roh.1

Pendidikan Agama Islam adalah rangkaian proses yang sistematis,

terencana dan komperhensif dalam upaya mentrasfer nilai-nilai kepada anak

didik dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik.2 Sehingga

anak didik dituntut mampu melaksanakan tugasnya dimuka bumi dengan

sebaik-baiknya, sesui dengan nilai-nilai Islam dengan didasarkan pada ajaran

agama (Al-Qur’an dan Hadis) pada semua dimensi kehidupanya.

Pendidikan Agama Islam bertujuan Meningkatkan keimanan,

pemahamam, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada

Allah SWT serta berahlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,

1 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 31
2 Samsul Nizar, Hakikat Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Suska

Press, 2009), h. 47
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berbangsa dan bernegara.3 Agar memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan

hidup, di dunia sampai akhirat untuk individu maupun masyarakat.

Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata’ala:





...

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi...(Q.S. Al-Qashash

Ayat 77).

Dan Firman Allah SWT:













Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf

seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya

kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab

dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya

benar-benar dalam kesesatan yang nyata(QS. Al-Jumu’ah ayat 2).

Pendidikan dan pengajaran adalah salah satu usaha yang bersifat sadar

tujuan yang dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku menuju

3 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet-ke 4,
2005), h. 22
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kedewasaan anak didik.4 Pengajaran merupakan proses yang berfungsi

membimbing mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang

harus dijalankan oleh para siswa itu. Dengan perkembangan itu manusia

mengalami perubahan dan perubahan itu merupakan hasil belajar.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,

masyarakat dan pemerintah.5 Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 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.

Adapun tujuan pendidikan menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun

2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II, Pasal 4, yang berbunyi:

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang
beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.6

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam

keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Tercapai tidaknya tujuan

pendidikan tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh

siswa sebagai anak didik.7

4 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
Cet ke-21, 2012), h. 12

5 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan Komponen MKDK, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-
ke-6, 2010), h. 57

6 Syaiful Bahri Djamaroh, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:
Rineka Cipta, Cet ke-3, 2010), h. 25

7 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
Cet ke-5, 2010), h. 1
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Seorang siswa pasti ingin memperoleh pendidikan yang terbaik, sesuai

dengan biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan. Hal itu menunjukkan bahwa

siswa mengetahui pendidikan yang baik bukan sesuatu yang dapat diperoleh

begitu saja melainkan harus dicapai dengan bekerja keras dan bersungguh-

sungguh. Kesadaran bahwa belajar merupakan kerja keras merupakan

kesadaran pribadi yang berharga. Banyak orang merasa bahwa belajar

merupakan masalah sederhana. Mereka berpendapat hasilnyalah yang

penting. Bila nilai ujian baik berarti kegiatan belajar yang telah dilakukan

sudah benar, tidak perlu dipersoalkan lagi. Memang pendapat seperti itu ada

benarnya, tetapi tidak selalu benar.

Belajar adalah suatu proses yang sangat kompleks yang terjadi pada

diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya

interaksi antara seseorang dengan lingkunganya. Oleh karena itu, belajar

dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa

seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri

seseorang itu yang memungkinkan disebabkan oleh terjadinya perubahan

pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya,8 kecakapan dan

kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan dan potensi-potensi lain yang ada

pada individu.9

Dimyati dan Mudjiono mengemukakan bahwa cara atau kebiasaan

belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar dan

pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa. Cara belajar adalah cara

8 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Cet ke-13, (Jakarta: Raja Wali Perss, 2010), h.1
9 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, Cet k3-11, 2010), h. 28
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seorang siswa belajar yang merupakan bagian penting dari proses belajar

sebab dalam belajar tersebuti siswa berusaha bagaimana bahan pelajaran

dapat dikuasai dengan baik.10

Interaksi belajar mengajar yang terjadi secara langsung di dalam kelas,

mungkin diteruskan di luar sekolah, dalam bentuk interaksi secara tidak

langsung. Guru dapat memberikan berbagai bentuk penugasan agar para siswa

juga melakukan aktifitas belajar di luar sekolah. Kegiatan belajar sendiri di

luar kelas atau di luar sekolah ini berfungsi memantapkan, memperdalam,

memperluas bahan ajaran yang diberikan guru  di dalam kelas. Sering kali

para siswa tidak cukup memadai penguasaanya apabila hanya belajar di dalam

kelas, atau perlu memantapkan atau diperkaya dengan belajar sendiri di

rumah.11

Seorang siswa dituntut untuk sedapat mungkin dapat mengatur

kegiatan belajarnya baik itu ketika belajar di sekolah maupun belajar di

rumah. Secara pasti siswa harus mengetahui berapa jam siswa mengikuti

pelajaran di sekolah, belajar di perpustakaan, belajar di rumah, dan siswa

harus pandai menyediakan waktu menurut kebutuhan masig-masing.

Aktivitas belajar bukan hanya ditentukan oleh bakat dan minat tetapi

juga oleh metode dan pola belajar yang baik. Seorang siswa dengan

kemampuan intelektual yang pas-pasan dapat saja meraih keberhasilan dalam

belajar karena memakai metode dan pola belajar yang tepat.

10 Ibid. h. 165
11 R. Ibrahim dan Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta,

2003), h. 33
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Pola belajar pada masing-masing siswa memiliki karekter yang

berbeda-beda, perbedaan ini tentu membuat hasil belajar antara siswa itu

mengalami perbedaan pula. Seperti yang diungkapkan E. Mulyasa

bahwasannya setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik, mereka

memiliki kekuatan, kelemahan, minat dan perhatian yang berbeda-beda. Latar

belakang keluarga, latar belakang sosial ekonomi, dan lingkungan membuat

peserta didik berbeda dalam aktivitas, kreatifitas, intelegensi dan

kompetensinya.12

Pola belajar adalah adalah kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukakan

dalam mempelajari sesuatu, artinya kegiatan-kegaiatan yang seharusnya

dilakukan dalam situasi belajar tertentu Oleh karena itu, para siswa yang

sedang belajar perlu mengetahui pola belajar yang baik ketika belajar di

sekolah maupun di rumah.

Pola belajar yang baik secara umum menggambarkan bahwa: belajar

secara efesien (mampu) yang ditampakkan pada komitmen yang tinggi untuk

memenuhi waktu yang telah diatur, rajin melaksanakan tugas-tugas belajar,

sungguh-sungguh menghadiri pelajaran, datang ke sekolah tepat waktu,

menyusun catatan pelajaran yang lengkap dan rapi, siap belajar yaitu belajar

sebelum dan sesudah mengikuti mata pelajaran dan lain sebagainya.13

Pola belajar yang baik dapat dilakukan melalui proses yang teratur.

Pola belajar yang efektif salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan

metrode SQ3R, yaitu:

12 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosda Karya, 2009), h. 27
13 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 58
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1. Survey(memeriksa)
Meneliti atau mengidentifikasi seluruh teks.

2. Question(mengajukan pertanyaan)
Mengajukan pertanyaan bertujuan untuk menimbulkan rasa ingin
tahu

3. Read (membaca)
Membaca teks secara aktif yang bertujuan untuk mencari jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun.

4. Recite(menghafal)
Menghafal atau mengingat kembali setiap jawaban yang telah
ditemukan

5. Review (mengulang kembali)
Mengulang kembali atas pertanyaan-pertanyaan yang tersusun
pada langkah kedua dan ketiga.14

MTs Diniyah Puteri Pekanbaru adalah salah satu lembaga pendidikan

yang ada di Yayasan Diniyah Pekanbaru yang didirikan pada tanggal, 1

September 1965 atas Prakarsa tokoh pejuang dan pendidik Riau Hj. Chadijah

Ali (Almh) dibantu oleh 3 (tiga)  orang pendiri yakni Hj. Asma Malim, H.

Raden  Mas Kontaro Koesmarjo (Alm) dan H. Bakri Sulaiman (Alm), yang

beralamt di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 100 B Sukajadi di bawah pengurus

ibu Hj. Elidar Khaidir dengan Kepala Sekolah Bapak Oloan Harahap S.Pd.I

M.A.

Berdasarkan studi pendahuluan di Madrasah Tsanawiyah Diniyah

Puteri Kota Pekanbaru khususnya ditemui gejala-gejala sebagai berikut:

1. Siswa Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Kota Pekanbaru tidak

semuanya tinggal di asrama.

2. Dalam aktivitas pembelajaran di kelas masih ada siswa yang tidak

mengerjakan pekerjaan rumah (PR)

14 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:  RajaGrafindo
Persada, 2006), h. 113
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3. Masih ditemukan siswa yang tidak mau bertanya tentang materi pelajaran

yang disampaikan guru

4. Ada sebagian siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan

guru kepada siswa tentang materi yang sudah dipelajari

5. Masih ada siswa yang tidak bisa mengatur waktu belajarnya dengan baik

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Pola Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah

Diniyah Puteri Kota Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul di atas

maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Belajar

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri

setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya

interaksi antara seseorang dengan lingkungannya.15

Ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya akan terjadi

perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut bisa terjadi pada

perubahan sikapnya, ketrampilan maupun pengetahuannya.

2. Pola Belajar

Adalah kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan dalam

mempelajari sesuatu.16 Dalam hal ini pola belajar yang penulis maksud

ialah cara seorang siswa belajar seperti mengatur jadwal belajar, rajin

15 Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 1
16 Oemar Hamalik, Metodologi Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, (Bandung:

Tarsito, 1990), h. 30
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melaksanakan tugas-tugas belajar, sungguh-sungguh menghadiri pelajaran,

datang ke sekolah tepat waktu, menyusun catatan pelajaran yang lengkap

dan rapi, siap belajar yaitu belajar sebelum dan sesudah mengikuti mata

pelajaran.

3. Siswa

Siswa adalah murid yang sedang duduk dibangku sekolah tertentu

dalam hal ini adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Kota

Pekanbaru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi

masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana pola belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri

Kota Pekanbaru?

b. Apakah ada perbedaan yang signifikan pola belajar siswa Madrasah

Tsanawiyah Diniyah Puteri Kota Pekanbaru antara yang tinggal di

asrama dan di luar asrama?

c. Apakah pola belajar mandiri siswa telah dilaksanakan dengan

maksimal di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Kota Pekanbaru?

d. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pola belajar siswa

Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Kota Pekanbaru?

2. Batasan Masalah
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Mengingat banyaknya permasalahan yang mencakup kajian ini dan

terbatasnya kemampuan penulis, baik dari segi pemikiran, tenaga maupun

dana dalam melaksanakan penelitian, maka penulis membatasi masalah

yang akan diteliti sehingga penelitin ini difokuskan pada Pola Belajar

Siswa Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Kota Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pola

belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola

belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi siswa, sebagai sumbangan pemikiran yang positif agar lebih aktif

belajar di rumah dan bersungguh-sungguh mengikuti proses belajar

mengajar di sekolah.

b. Bagi guru dan sekolah, sebagai informasi dan wawasan untuk

mengetahui pola belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Diniyah Puteri

Kota Pekanbaru.

c. Bagi penulis, sebagai sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan

dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study S1.
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d. Dengan adanya hasil penilitian ini kita dapat melihat kelebihan dan

kekurangan yang ada, maka diharapkan dapat sama-sama diperbaiki

pola belajar dan metodenya yang mana tujuannya agar ilmu yang telah

dipelajari terserap dengan baik di otak kita.


