
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya

dan menghubungkan dengan siswa didik, sehingga terjadi proses belajar.1 Sedangkan belajar

adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi

dengan lingkungan.2 Dengan demikian, mengajar dan belajar merupakan inti dari kegiatan

pembelajaran.

Mengajar pada hakekatnya merupakan serangkaian peristiwa yang dirancang oleh guru

dalam memberi dorongan kepada siswa belajar. Sebenarnya belajar itu bersifat individual. Oleh

sebab itu guru harus memikirkan bagaimana siswa dapat belajar secara optimal. Belajar secara

optimal dapat dicapai bila siswa aktif di bawah bimbingan guru yang aktif pula.3 Pendidikan

adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan tidak langsung untuk

membantu siswa dalam perkembangan mencapai kedewasaan.4

Dalam menyampaikan materi pelajaran Al-Qur’an Hadits, guru saja harus menggunakan

suatu metode maupun strategi. Hal ini disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, bahan

yang akan disajikan, murid yang akan menerima, serta situasi dan kondisi dimana sedang

berlangsungnya proses belajar mengajar. Sebagai suatu bidang studi, pelajaran al-Qur’an Hadits

pada Madrasah Tsanawiyah bertujuan:

1 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h. 48.
2 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 7.
3 Muhammad Ali, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1987),  h. 67.
4 Abu Ahmadi& Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 69.
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1. Membimbing siswa ke arah pengenalan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, untuk

mengamalkan kandungan ayat-ayat suci al-Qur’andan Hadits.

2. Merupakan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan

atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur’andan Hadits-hadits tertentu yang sesuai dengan

kepentingan siswa menurut tingkatan-tingkatan Madrasah tertentu.

3. Merupakan mata rantai dalam pembinaan kepribadian siswa kearah pribadi utama menurut

norma-norma agama.5

Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. Tanpa adanya

motivasi, tidak mungkin siswa memiliki kemauan untuk belajar. Oleh karena itu,

membangkitkan motivasi merupakan salah satu peran dan tugas guru dalam setiap proses

pembelajaran. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk

bertindak atau melakukan sesuatu. Oleh sebab itu dalam rangka membangkitkan motivasi, guru

harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi belajar bagi kehidupan siswa,

dengan demikian siswa akan belajar bukan hanya sekedar untuk memperoleh nilai atau pujian

akan tetapi didorong oleh keinginaan untuk memenuhi kebutuhannya.6

Dalam belajar sangat diperlukan adanya motivasi. Hasil belajar akan menjadi optimal,

jika ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu.

Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajaran bagi para siswa. Motivasi

merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dorongan itu bisa berasal dari dalam atau luar. Semakin tinggi motivasi siswa untuk belajar,

5 Zakiah Drajat, Metodik Khusus Pengantar Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 174.
6Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 133.



semakin tinggi pula proses dan hasil belajarnya.7 Motivasi merupakan unsur penting dalam diri

manusia yang berperan mewujudkan keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan individu.8

Motivasi belajar dapat dilihat dari indikator-indikator seperti keantusiasan dalam belajar,

minat atau perhatian pada pembelajaran, keterlibatan dalam kegiatan belajar, rasa ingin tahu pada

isi pembelajaran, ketekunan dalam belajar, selalu berusaha mencoba, dan aktif mengatasi

tantangan yang ada dalam pembelajaran.9

Mengingat pentingnya motivasi belajar bagi siswa juga dinyatakan dalam ayat al-

Qur’anyaitu sesuai dengan firman Allah SWT berikut:











Artinya: “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 Mujaadilah: 11)

Selain dari al-Qur’anmotivasi belajar juga terdapat dalam hadits Nabi SAW, yang

berbunyi:

بِ  ائِِر ْالَكَواِك ى َس ْدِر َعلَ ةَ اْلبَ ِر لَْیلَ ِل اْلقََم ِد َكفَْض ى اْلَعابِ الِِم َعلَ ُل اْلَع و داود, فَْض ( رواه أب

الترمیزى, النسائ, و ابنو مجھ من ابو دردا)

7 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), h. 150-151.
8 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesional Guru, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 94.
9 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 94.



“ kelebihan orany yang berilmu dari orang tang beribadah bagaikan kelebihan bulan

pada malam purnama dan semua bintang-bintang yang lain”. ( Hr. Abu Daud, At-

tirmidzi, An-nasa’I dan Ibnu Majah dari Abu Darda)

Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perbuatan energi yang ada pada diri

manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi,

untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan,

kebutuhan atau keinginan.Pada intinya, motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan

dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam

kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang tidak mempunyai motivasi dalam

belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar dengan baik.10

Proses belajar mengajar jika penggunaan strategi yang tepat akan mempermudah dalam

pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum proses belajar mengajar dilakukan

guru harus bisa memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang didasarkan pada

keefesienannya, jadi sebelum strategi dilakukan atau digunakan, guru perlu menelaah terlebih

dahulu kelemahan suatu strategi dan pemilihan strategi perlu disesuaikan dengan tujuan atau

kompetensi yang akan dicapai. Sehingga siswa tidak merasa bosan saat mengikuti proses

pembelajaran serta memiliki motivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Oleh karena

itu guru dalam mengajar harus menggunakan strategi agar siswa tidak merasa bosan.

Hal di atas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Roestiyah bahwa “Guru harus

mempunyai strategi agar siswa didik dapat belajar secara efektif dan efesien sehingga mengena

10 Jamal Ma’mur Asmani, Op.Cit., h. 175-176.



pada tujuan yang diharapakan”.11Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam mengajar guru

harus menggunakan strategi agar siswa tidak merasa bosan, sehingga tujuan pembelajaran dapat

tercapai.

Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru di Madrasah Tsanawiyah

Negeri Model Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar khususnya pada mata pelajaran al-

Qur’anHadits mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran yang sering digunakan oleh guru

adalah metode ceramah, metode penugasan dan metode latihan. Penerapan metode ini dianggap

kurang efektif karena siswa terlihat bosan saat pelajaran dimulai dan kurangnya motivasi belajar

siswa dalam pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari adanya gejala-gejala yang ditemukan pada saat

proses pembelajaran seperti:

1. Sebagian siswa ada yang bolos pada jam pelajaran.

2. Masih ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan PR.

3. Dalam proses pembelajaran berlangsung, waktu siswa tidak terpakai dengan efektif

4. Masih ada sebagian siswa yang ribut pada saat temannya yang lain mengemukakan pendapat

dalam proses pembelajaran berlangsung

5. Sebagian siswa ada keluar masuk kelas ketika sedang belajar.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, terlihat bahwa motivasi belajar siswa masih kurang

ketika mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba untuk

memperbaiki motivasi belajar siswa yang salah satunya  untuk mengatasi persoalan pengajaran

adalah dengan membuat belajar kelompok. Belajar kelompok yang dimaksud adalah siswa

bekerja bersama-sama untuk memecahkan atau melaksanakan tugas yang diberikan. Belajar

kelompok ini, banyak manfaatnya bagi diri siswa.

11 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1.



Menurut “Shaw dalam telaahnya Sanafiyah Faisal menyimpulkan, bahwa kelompok lebih
efesien dari pada individu dalam menyelesaikan masalah yang hanya mempunyai satu
jawaban benar, terutama bila jawaban terakhirnya hanya harus dicapai melalui
penyelesaian yang benar pada beberapa tahap. Orang dalam suatu kelompok mengetahui
kesalahan seseorang anggota lainnya dan para individu tidak mungkin sampai mengikuti
jalan pemikiran yang kurang tepat”.12

Strategi pengelompokan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, dimana

segala bentuk pembelajaran memungkinkan para siswa berperan secara aktif dalam proses

pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara siswa maupun dengan pengajaran.

Pembelajaran ini sangat efektif dalam memberikan suasana pembelajaran yang interaktif,

menarik dan menyenangkan, sehingga para siswa mampu menyerap ilmu dan pengetahuan baru,

serta menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri maupun lingkungannya.

Seseorang akan berhasil dalam belajar, jika pada dirinya sendiri ada keinginan untuk

belajar. Keinginan atau dorongan untuk belajar ini disebut dengan motivasi. Motivasi dapat

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan,

menjamin, kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan

dapat tercapai.

Kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan

mengembangkan sikap sosial siswa didik. Dengan pengelompokan siswa  diharapkan dapat

tumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri setiap siswa didik. Strategi pengelompokan

siswa adalah suatu cara  mengajar, dimana siswa dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok

atau dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah, atau

melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan

12Sanafiah Faisal, Sosiologi Pendidikan,(Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 200.



oleh guru.13 Jadi dengan adanya kerja kelompok ini siswa bersama-sama dalam memecahkan dan

mempelajari suatu materi pelajaran.

Agar kegiatan belajar itu sendiri sesuai dengan kebutuhan cara belajar siswa, diperlukan

pengelompokan siswa dalam belajar. Dalam penyusunan anggota kelompok perlu

dipertimbangkan antara lain:

1. Kegiatan belajar apa yang akan dilaksanakan.

2. Siapa yang menyusun anggota kelompok, apakah guru, siswa, atau guru dan siswa bersama-

sama.

3. Atas dasar apa kelompok itu disusun.

4. Apakah kelompok itu selalu tetap  atau berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan cara belajar.

Dalam melayani kegiatan belajar aktif, pengelompokan siswa mempunyai arti tersendiri.

Pengelompokan siswa dibedakan ke dalam tiga jenis:

1. Menurut kesenangan berteman. Kelas di bagi ke dalam beberapa kelompok siswa yang

disusun atas keakraban antar siswa.

2. Menurut kemampuan, untuk memudahkan pelayanan guru, siswa-siswa dikelompokkan

menjadi kelompok cerdas, sedang atau menengah, dan kelompok siswa yang lambat.

3. Menurut minat, ada siswa yang senang menulis, menggambar, sementara siswa yang senang

ilmu sosial, dan matematika. Siswa dikelompokkan atas dasar kegiatan yang sama.14

Melihat gejala-gejala di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Pengaruh Pelaksanaan Strategi Pengelompokan Siswa Terhadap  Motivasi Belajar Siswa

Pada Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”.

13 Roestiyah N.K, Op. Cit., h. 15.
14 Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 37.



B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis menegaskan beberapa istilah yang

berkaitan dengan judul, yaitu:

1. Strategi

Strategi adalah suatu set materi dari prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-

sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.15 Strategi penulis maksud adalah cara

guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa.

2. Pengelompokan siswa

Pengelompokan siswa adalah siswa dalam belajar berkerjasama. Kerja sama dimaksud

adalah upaya saling membantu antara dua orang atau lebih. Antara individu dengan

kelompok lainnya dalam melaksanakan tugas atau dalam menyelesaikan problema yang

dihadapi dalam belajar di kelas.

3. Motivasi Belajar

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk

melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi yang dimaksud adalah

bagaimana dorongan atau rasa ingin tahu siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Sedangkan belajar adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu secara sadar untuk

mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari

interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.16 Jadi motivasi belajar adalah adanya alasan dan

penggerak bagi seseorang dalam melakukan penguasaan pengetahuan atau keterampilan

15Wina Sanjaya, Op.Cit., h. 124.
16 Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: Almujtahadah Press, 2010), h. 19.



yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai atau angka

yang diberikan oleh guru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di

identifikasi sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan strategi pengelompokan siswa terhadap motivasi belajar siswa

pada pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pengelompokan siswa

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.

c. Bagaimana motivasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Model Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

d. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar Al-Qur’an Haditssiswa di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan strategi pengelompokan siswa

terhadap motivasi belajarAl-Qur’an Hadits siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Model Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Batasan masalah

Mengingat banyaknya persoalan dalam kajian ini seperti yang telah dikemukakan

dalam identifikasi di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada pengaruh

pelaksanaan strategi pengelompokan siswa terhadap motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok Kecamatan Kuok



Kabupaten Kampar. Siswa yang diteliti juga dibatasi yakni hanya siswa kelas VIII3 dan

VIII4 Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok dengan materi hukum-hukum tajwid.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan dijawab melalui

penelitian ini penulis dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada pengaruh yang signifikan

pelaksanaan strategi pengelompokan siswa terhadap motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai adalah untuk

mengetahui pengaruh pelaksanaan strategi pengelompokan siswa terhadap motivasi belajar

siswa pada pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi guru agar dapat meningkatkan sistem pembelajaran.

b. Bagi siswa dapat diharapkan lebih aktif lagi dengan adanya strategi yang bervariasi dalam

proses pembelajaran.

c. Bagi sekolah sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan untuk memperbaiki

mutu pendidikan yang akan datang.



d. Bagi penulis sbagai persyaratan guna menyelasaikan studi pada program sarjana strata

satu ( S1 ) kosentrasi Qur’an Hadits jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus untuk

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


