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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Metode merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan

pendidikan.1 Berarti metode merupakan komponen yang penting dalam

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran. Penggunaan metode

yang tepat agar materi pelajaran dapat dijangkau, terkerjakan dan

termanfaatkan secara efektif dan efisien oleh peserta didik. Untuk

terlaksananya metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan

pesertadidik dengan muatan tujuan pendidikan, guru perlu menerapkan

pendekatan multi strategi dan multi sumber, melalui berbagai format

pengelolaan pembelajaran.Pengembangan aktivitas belajar dengan prinsip

motivasi dan kemandirian menjadi fokus metode yang digunakan pendidik.2

Oleh sebab itu, tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak

menggunakan metode pengajaran.

Metode pengajaran itu lebih dari pada hanya sebagai alat untuk

menyampaikan maklumat dan pengetahuan selain itu metode juga bermakna

sebagai alat untuk menolong pelajar-pelajar memperoleh keterampilan-

ketrampilan, kebiasaan-kebiasaan, sikap, minat, dan nilai-nilai yang

diinginkan.3

1 Alfiah, 2010, Hadits Tarbawiy (Pendidikan Islam Tinjauan Hadits  Nabi ),cet 1, Riau:
Al-Mujtahadah Press, h. 160

2 Prayitno, 2009, Dasar Teori dan Praksis Pendidikan, Jakarta: Gramedia Widiasana
Indonesia,h. 55

3 Omar Muhammad Al-Taouny Al-Syaibany, 1997,Filsafat Pendidikan Islam,Jakarta:
Bulan Bintang, h. 552
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Inti dari proses pengajaran pada dasarnya adalah guru mengajar. Guru

di sekolah ataupun tempat lain mempunyai tanggung jawab terhadap

pembelajaran yang disampaikan kepada siswa, guru bertanggung jawab atas

amanat yang diserahkan kepadanya.4 Allah SWT berfirman dalam surat An-

Nisaa’ ayat 58 :












Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang baik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S An-Nisaa’ : 58).5

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa begitu beratnya amanat yang

diemban oleh guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan inti dari proses

pembelajaran pada hakekatnya adalah siswa belajar. sehingga dalam

peristilahan pendidikan kita mengenal ungkapan proses belajar mengajar atau

4 Alfiah, Op.cit., h. 49
5 Al-Qur’an Digital, QS. An-Nisaa’ : 58
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disingkat dengan PBM.6 Dengan demikian dapat diketahui bahwa belajar dan

mengajar merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses

pendidikan.

Dalam proses belajar mengajar merupakan proses yang komplek.

Dalam mengajar harus diusahakan agar siswa terlibat secara mental, sehingga

konsentrasi dalam menyerap pelajaran dapat diupayakan semaksimal

mungkin.

Biasanya dalam proses belajar mengajar guru menyampaikan pelajaran

kepada siswa hanya dengan metode ceramah, dikte dan tanya jawab. Sehingga

siswa akan menjadi bosan, mengantuk, dan hanya mencatat saja apa yang

disampaikan guru. Guru yang progresif berani mmencoba metode-metode

baru untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar.

Salah satu upaya guru untuk mengaktifkan siswa dalam belajar adalah dengan

jalan menggunakan metode sosiodrama.

Penggunaan metode sosiodrama dalam proses pembelajaran bertujuan

agar peserta didik lebih aktif dalam belajar. Hal ini jelas karena dengan

metode sosiodrama akan memperoleh kebaikan dalam proses belajar mengajar

salah satunya dengan sosiodrama akan menimbulkan diskusi yang hidup.7

Dengan melakukan sosiodrama secara otomatis siswa akan aktif dalam

memecahkan masalah yang dihadapi baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Hal ini dapat dimengerti karena dalam metode sosiodramasiswa dituntut untuk

bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

6 Muhammad Ali, 1992, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, h.
1

7 Ramayulis, 2005, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 275
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Mengenai tujuan metode sosiodrama menurut Ramayulis dalam

bukunya Metodologi Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa metode

sosiodrama wajar digunakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang

mengandung sifat-sifat sebagai berikut :

1. Memahami perasaan orang lain.
2. Membagi pertanggungan jawab dan memikulnya.
3. Menghargai pendapat orang lain.
4. Mengambil keputusan dalam kelompok.
5. Membantu penyesuaian diri dalam kelompok.
6. Memperbaiki hubungan sosial.
7. Mengenali nilai-nilai dan sikap-sikap.
8. Menanggulangi atau memperbaiki sikap-sikap salah.8

Melihat tujuan dari metode sosiodrama diatas bahwa metode sosio

drama ini mempunyai kadar CBSA yang tinggi, karena dalam metode

sosiodrama peserta didik bisa memahami perasaan, bertanggung jawab,

menghargai pendapat dan mengenali nilai-nilai dan sikap-sikap. Dan

memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif mempelajari

hubungan antara manusia dan mengembangkan diri kearah wawasan pribadi

secara mantap.9

Materi pelajaran yang akan disosiodramakan hendaknya sesuai dengan

kematangan dan kesiapan mental peserta didik, serta kemampuan guru

terhadap penguasaan metode sosiodrama tersebut, karena penguasaan metode

tersebutlah yang menentukan efektif atau tidaknya metode sosiodrama itu

sendiri.

8Ibid, h. 274.
9 Sriyono, 1992, Teknik Belajar Mengajar Dalam CBSA, Jakarta: Rineka Cipta, h. 106.
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik memilih sebuah

judul dengan beberapa alasan diantaranyauntuk meningkatkan kemampuan

guru dalam menggunakan metode sosiodrama dalam proses belajar mengajar.

Dari paparan diatas, jelaslah bahwa dalam mengajar guru merupakan

kunci berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Makanya diharapkan

kepada guru yang menguasai metode sosiodrama hendaknya bisa

melaksanakan pada peserta didik dengan materi yang sesuai dengan metode

sosiodrama tersebut.

Pentingnya metode sosiodrama dalam proses belajar mengajar

sebagaimana telah dijelaskan diatas dan dengan pengamatan penulis, bahwa

pelaksanaan metode sosiodrama oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 desa Kuapan Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar masih kurang mengusai pelaksanaan metode sosiodrama

tersebut, karena masih terlihat gejala-gejala sebagai berikut :

1. Gurumasih kurang memperhatikan kesesuaian antara metode sosiodrama

dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Sebagian siswa masih ada yang kurang serius dalam melaksanakan drama,

3. Guru masih kesulitan mengatur siswa saat siswa mendramatisasikan

4. Guru masih kurang dalam memilih tempat dan waktu untuk melaksanakan

drama, sehingga mengganggu kelas lainnya.

Dengan memperhatikan gejala-gejala tersebut, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul:“PELAKSANAAN METODE

SOSIODRAMA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA
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ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMANEGERI 5 DESA

KUAPAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”.

B. Penegasan Istilah

Demi menghindari kesalahpahaman tentang judul penelitian ini, maka

perlu diberikan penegasan istilah yang berkenaan dengan konsep:

1. Pelaksanaan adalahsuatu proses yang dijalani oleh pendidik dan peserta

didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk pencapaian tujuan

pendidikan.10

2. Metode sosiodrama adalah suatu cara mengajar dengan jalan siswa

mendramatisasikan tingkah laku, atau ungkapan gerak gerik wajah

seseorang dalam hubungan sosial antar manusia.11

3. Pembelajaran adalah membimbing kegiatan siswa belajar, yaitu mengatur

dan mengorganisasikan lingkungan yang ada disekitar siswa sehingga

dapat mendorong dan menumbuhkan siswa melakukan kegiatan belajar

mengajar.12

4. Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan

di Sekolah Menengah PertamaNegeri 5 desa Kuapan Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

C. Permasalahan

10 Prayitno, Op.cit., h. 45
11 Roestiyah N.K, 2001, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, h. 90
12Nana Sudjana, 1989,Cara BelajarSiswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar,

Bandung: Sinar Baru, h. 7
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1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka

muncullah permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Permasalahan tersebut diantaranya:

a. Metode mengajar yang dilaksanakan oleh guru pendidikan agama

Islam kurang menggunakan metode sosiodrama

b. Masih ada hambatan-hambatan guru pendidikan agama Islam

dalam melaksanakan metode sosiodrama

c. Teknik-teknik yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam

dalam melaksanakan metode mengajar masih kurang efektif

d. Usaha-usaha guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan

metode belum dilaksanakan secara optimal

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode

sosiodrama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi permasalahan di atas, tampak begitu banyak

persoalan yang muncul dalam penelitian ini.Supaya tidak terjadi

kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis membatasi

pada bagaimana guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah

Pertama Negeri 5 desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

dalam melaksanakan metode sosiodrama.Dan faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan metode sosiodrama dalam pembelajaran

Pendidikan Agama Islam.

3. Rumusan Masalah
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Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan metode sosiodrama dalam pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah PertamaNegeri5desa

Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

b. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode sosiodrama dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

PertamaNegeri 5 desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan metode sosiodrama dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

PertamaNegeri 5 desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

metode sosiodrama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri5 desa Kuapan Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar tersebut.

2. Kegunaan Penelitian
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a. Sebagaai bahan masukan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri5

desa Kuapan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam

pengajaran.

b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada guru-guru di Sekolah

Menengah PertamaNegeri 5 desa Kuapan Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bidang pendidikan,

khususnya fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

d. Bagi penulis memperkaya wawasan keilmuan tentang Pendidikan

Agama Islam dan penelitian ini juga berguna sebagai persyaratan

untuk memeperoleh gelar sarjana pendidikan Islam pada fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau.
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