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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar mengajar merupakan kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif  yang

mewarnai antara pendidik dengan pesertadidik, interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan

kegiatan belajar yang dilakukan untuk mencapai tujuan belajar yang optimal.1

“Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku berkat interaksi dengan

lingkungan”2 Seorang dinyatakan telah melakukan kegiatan belajar setelah ia memperoleh

hasil, yakni terjadinya perubahan tingkah laku,3 misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari

tidak mengerti menjadi mengerti.

Paradigma baru dalam pembelajaran saat ini menekankan pada keaktifan siswa dan

pencapaian kompetensi melalui pendekatan pelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam proses

pembelajaran guru harus menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif dapat mencari,

menemukan dan merancang pengetahuannya sendiri sesuai dengan pengalaman belajar yang

dilakukannya.

Pada dasarnya guru adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan

mengelola kelas, guru juga diartikan mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan

tingkahlaku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. Jadi guru adalah seorang

dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing

peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang

1 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h.1
2 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, h. 27
3 Daryanto, Belajar dan Mengajar, Bandung: Yrama Widya, 2010, h. 2



program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat

belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai akhir dari proses

pendidikan dan dapat mengetahui prestasi dari siswa.4

Dalam paradigma jawa, guru diidentikkan dengan (gu dan ru) yang berarti “digugu

dan ditiru”. Dikatakan digugu (dipercaya) yang memiliki seperangkat ilmu yang memadai,

karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas di dalam kehidupan ini. Dikatakan

ditiru (diikuti) adalah guru memiliki kepribadian yang utuh, segala tingkahlaku  dan tindak

tanduknya patut dijadikan panutan dan suri teladan.5 “Guru adalah pemimpin utama yang

menjadi tulang punggung atau kekuatan yang menjadi andalan dalam mengemban tugas dan

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya”.6

Dalam pengajaran atau proses belajar menagajar guru memegang peran sebagai

sutradara sekaligus aktor. Artinya, para gurulah tugas dan tanggung jawab merencanakan dan

melaksanakan pengajaran di sekolah7. sebagai contoh dalam pengajaran modul, peranan guru

sebagai pembimbing belajar justru sangat dipentingkan.

Dalam menghadapi tuntutan situasi perkembangan zaman dan pembangunan

nasional, sistem pembangunan, sistem pendidikan nasional harus dapat dilaksanakan secara

tepat guna dalam berbagai aspek, dimensi, jenjang dan tingkat pendidikan. Keadaan semacam

itu pada gilirannya akan menuntut para pelaksana dalam bidang pendidikan diberbagai

jenjang untuk mampu menjawab tuntutan tersebut melalui fungsinya sebagai guru. Guru

merupakan ujung tombak yang  berada pada garis terdepan yang langsung berhadapan dengan

4 Ary, H. Gunawan, Administrasi Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2002,  h. 15
5 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu pedidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, h. 22

6 Zainal aqib, Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional, Bandung: Yrama Widya, 2009, h.2
7 Nana Sudjana dan Wari Suwariyah, Model-model Mengajar CBSA, Bandung: Sinar Baru, 2005, h. 27



siswa melalui kegiatan pembelajaran dikelas ataupun diluar kelas. Para guru jelas dituntut

pula dapat melaksanakan seluruh fungsi profesionalnya secara efektif dan efisien.

Keberhasilannya proses belajar mengajar dalam rangka mewujudkan tujuan

pendidikan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik itu secara teknis maupun nonteknis.

Tidak hanya guru dan murid yang berperan dalam keberhasilan pendidikan akan tetapi lebih

dari itu juga harus ditunjang aspek lain. Salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka

mencapai tujuan pendidikan adalah metode. Ketepatan dalam pemilihan metode merupakan

kesesuaian antara karakteristik materi dan karakteristik siswa baik secara psikologis maupun

jasmani dan untuk itu diperlukan kejelian seorang guru dan keterampilan dalam mendiaknosa

dan menentukan strategi serta metode yang akan diterapkan. Karena kesalahan dalam

menerapkan metode serta tidak menguasai metode yang digunakan pembelajaran akan

mengakibatkan tidak maksimalnya pemahaman siswa yang berimbas pada tidak maksimalnya

pencapaian materi dan tujuan.8

Guru diharapkan dapat memilih, menerapkan dan menyesuaikan metode

pembelajaran dengan materi yang akan disampaikan. Tugas guru mengelola kelas sedemikian

rupa agar siswa dapat belajar dengan aktif sehingga materi yang disampaikan tidak hanya

sebatas dari guru saja. Pendekatan yang digunakan ditekankan pada kegiatan belajar yang

dapat memacu keaktifan siswa, “karena ada tiga aspek yang membedakan anak didik yang

satu dengan yang lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis”.9

Dengan pendidikan yang dimiliki oleh guru di Madrasah Tsanawiayah LKMD Giti

merupakan berlatar belakang pendidikan keguruan, dengan itu tentu sudah memahami bahwa

betapa pentingganya metode didalam proses keberhasilan pembelajaran.  Metode yang sudah

8 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Op.Cit., h. 78
9 Ibid., h. 1



diterapkan dalam proses pembelajaran salah satunya adalah metode Unit Teaching. Metode

unit teaching merupakan metode belajar yang diawali dengan merumuskan masalah kemudian

siswa mencari untuk memecahkan masalah dengan membagi kelompok, tugas guru

mengawasi pencarian sendiri siswa sehingga lebih membuka cakrawala dan pemahamannya

sendiri dan akan sisampaikan dari hasil tersebut.

Langkah pengerjaan Metode unit teacing yang diawali dengan 1) fase perencanaan

atau permulaan (guru merumuskan masalah serta membagi kelompok dari setiap masalah

untuk di cari solusinya, 2) fase pembelajaran unit 3) fase kumulasi.  Namun di dalam

pelaksanaan metode unit teaching yang di lakukan guru Madrasah Tsanawiya LKMD Giti

kususnya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam masi belum maksimal ini terlihat

dari gejala-gejala berikut :

1. Guru masi kesulitan dalam membentuk Unit

2. Guru masi kesulitan dalam mengontrol siswa dalam pengerjaan kelompok

3. Masi kurangnya komunikasi antara guru dan siswa

4. Peserta didik masi kesulitan dalam menyatukan pemecahan masalah didalam

kelompok

5. Masi ada peserta didik yang pasif saat pengerjaan kelompok

6. Guru masi belum kooperatif dalam penyelesain masalah

Dari gejala-gejala di atas maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul

“Penerapan Metode Unit Teaching Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di

Madrasah Tsanawiyah LKMD Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”.



B. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan atau

kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian atau makna dari judul penelitian ini, peneliti

perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Metode

Dalam bahasa Arab metode disebut “thariqat”, dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, “metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai

maksud.”10 Metode juga bisa diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara

melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis.11

2. Unit Teaching

Unit Teaching merupakan memberi kesempatan siswa belajar secara aktif dan

guru dapat mengenal dan menguasai cara belajar secara unit.12

3. Sejarah Kebudayaan Islam

Sejarah Kebudayaan Islam adalah salah satu materi pelajaran yang ada di

madrasah Iftidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan

pelajaran yang mengkaji Sejarah Islam.

10 W. J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, h. 652
11 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 201
12 Roestiyah NK, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 23



C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat masalah sebagai berikut:

a. Bagimana pengaruh Metode Unit Teaching pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam di Madrasah Tsanawiyah LKMD Giti?

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Metode Unit Teaching pada mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam?

c. Bagaimana peran guru dalam menerapkan metode Unit Teaching pada mata pelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam?

d. Bagaimana keterampilan guru dalam menerapkan Metode Unit Teaching pada mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam?

e. Bagaimana efektifitas Metode Unit Teaching pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan

Isalam?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan kajian ini seperti yang

dijelaskan diatas maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu “Penerapan

Metode Unit Teaching Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah

Tsanawiyah LKMD Giti”.



3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijabarkan di depan, maka dapat di

simpulkan bahwa rumusan masalah yang diajukan adalah.

Bagaimana penerapan Metode Unit Teaching dalam pembelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah LKMD Giti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode Unit Teaching pada

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah LKMD Giti.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Guru

Diharapkan akan dapat membantu mempermudah para guru dalam mengerjakan atau

menyampaikan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam didalam penerapan metode

unit teaching.

b. Bagi Siswa

Untuk belajar, khususnya dalam mempelajari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

tanpa rasa jenuh dan membosankan. Siswa juga diharapkan mampu meningkatkan

keaktifan mereka di kelas, dan membuka cakrawala dalam memahami sejarah yang

telah terjadi khususnya Sejarah Kubudayaan Islam.



c. Bagi Sekolah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau pijakan bagi lembaga sekolah sekaligus

sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan

pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan motivasi, dan prestasi belajar siswa.

d. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang pembelajaran di sekolah dan sebagai

pengalaman yang sangat berharga dalam mengimplementasikan Metode Unit Teaching

di lapangan, serta mengamati guru sedang mengajar secara langsung yang selama ini

hanya berupa teori saja dan dapat menjadi bekal sebagai seorang guru khususnya mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.


