
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Metode

a. Pengertian Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, yakni “Metha” berarti melalui ,

dan “Hodos” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan

atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta,

bahwa “metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu

maksud”.2 Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian metode

adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam

mencapai maksudnya.3 Dalam metodologi pengajaran agama Islam pengertian metode

adalah suatu cara, seni dalam mengajar.4

Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian tentang metode antara lain:

Purwadarminta dalam menjelaskan bahwa, metode adalah cara yang teratur dan terpikir

baik-biak untuk mencapai suatu maksud.5 Ahmad Tafsir juga mendefinisikan bahwa

metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian “cara yang

paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Ungkapan “paling tepat dan cepat”

1 H. Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Buna Aksara, 1987, h. 97.
2 W. J. S Poerwadarminta, Op, Cit., h. 649
3 Peter Salim, et-al, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English, 1991, h. 1126.
4 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulya, 2001, Cet. ke-3, h. 107
5 Purwadarminta, dalam Buku Sudjana S, Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif, Bandung: Falah

Prodution, 2010, h. 7



itulah yang membedakan method dengan way (yang juga berarti cara) dalam bahasa

Inggris”.6

Nurul Ramadhani Makarao, metode adalah kiat mengajar berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman mengajar.7 Menurut Zulkifli metode adalah cara yang

dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam

bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.8

Sehingga metode juga bisa diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. Dan

cara itu mungkin baik, tapi mungkin tidak baik. Baik dan tidak baiknya sesuatu metode

banyak tergantung kepada beberapa faktor. Dan faktor-faktor tersebut, mungkin berupa

situasi dan kondisi serta pemakaian dari suatu metode tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara agar tujuan

pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Oleh karena itu

pendidik perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta dipraktekkan

pada saat mengajar.

Metode disini hanya sebagai alat, dan bukan sebagai tujuan sehingga metode

mengandung implikasi bahwasannya proses penggunaannya harus sistematis dan

kondisional. Maka hakekatnya penggunaan metode dalam proses belajar mengajar

adalah pelaksanaan sikap hati-hati dalam pekerjaan mendidik dan mengajar. Karena

metode berarti cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja dalam suatu metode

harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah.

6 Ahmad Tafsir, Metodologi pengajaran Agama Islam, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996, h. 34
7 Nurul Ramadhani Makarao, Metode Mengajar Bidang Kesehatan, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 52
8 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Pekanbaru: Zanafa Publising, 2011, h. 6



Metode mengajar yang digunakan akan menentukan suksesnya pekerjaan guru

didalam pembelajaran.9 Metode dan juga teknik mengajar merupakan bagian dari

strategi pengajaran. Metode pengajaran dipilih berdasarkan dari atau dengan

pertimbangan jenis strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu pula, oleh karena

metode merupakan bagian yang integral dengan sistem pengajaran maka

perwujudannya tidak dapat dilepaskan dengan komponen sistem pengajaran yang lain.

Metode dalam proses belajar mengajar merupakan sebagai alat untuk mencapai

tujuan, perumusan tujuan dengan sejelas-jelasnya merupakan syarat terpenting sebelum

seseorang menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat. Apabila seorang guru

dalam memilih metode mengajar kurang tepat akan menyebabkan kekaburan tujuan

yang menyebabkan kesulitan dalam memilih dan menentukan metode yang akan

digunakan. Selain itu pendidik juga dituntut untuk mengetahui serta menguasai

beberapa metode dengan harapan tidak hanya menguasai metode secara teoritis tetapi

pendidik dituntut juga mampu memilih metode yang tepat untuk bisa

mengoperasionalkan secara baik.10

b. Prinsip- Prinsip Metode Mengajar

Dalam penggunaan metode mengajar harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai

berikut:

a) Setiap metode mengajar senantiasa bertujuan, artinya pemilihan dan menggunaan

suatu metode mengajar adalah berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dan

digunakan untuk tujuan itu.

9 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.13
10 Zuhairini Abdul Ghofir dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama, Surabaya: Usaha Nasional, 1983, h.

79



b) Pemilihan suatu metode mengajar, yang menyediakan kesempatan belajar bagi

murid, harus berdasarkan kepada keadaan murid, pribadi guru dan lingkungan

belajar.

c) Metode mengajar akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif apabila dibantu

dengan alat bantu mengajar.

d) Di dalam pengajaran tidak ada sesuatu metode mengajar yang dianggap paling baik

atau sempurna, metode yang baik apabila berhasil mencapai tujuan mengajar.

e) Setiap metode mengajar dapat dinilai, apakah metode itu tepat atau tidak serasi.

Penilaian hasil belajar menentukan pula efisiensi dan efektifitasnya sesuatu metode

mengajar.

f) Penggunaan metode mengajar hendaknya bervariasi. Artinya guru sebaiknya

menggunakan berbagai ragam metode sekaligus, sehingga murid berkesempatan

melakukan berbagai proses belajar. Sehingga mengembangkan berbagai aspek pola

tingkah laku murid.11

b. Kedudukan Metode Dalam Belajar Mengajar

Dalam proses belajar mengajar terdapat dua kegiatan diantaranya kegiatan guru

dan murid. Kegiatan belajar mengajar melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi

adalah sebagai suatu proses dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran guru dengan

sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan

seperangkat teori dan pengalamannya yang guru gunakan untuk bagaimana

mempersiapkan program pengajaran yang sistematis. Proses belajar mengajar

merupakan kegiatan inti dalam pendidikan formal di sekolah mencakup berbagai

komponen.

11 Ibid., h. 99



Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana

memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian

bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Sehingga berkaitan dengan pelaksanaan

proses belajar mengajar, bahwa yang paling menentukan adalah guru. Maka seorang

guru dengan latar belakang pendidikan keguruan akan lain kemampuannya bila

dibandingkan dengan seseorang dengan latar belakang pendidikan bukan keguruan.

Kemampuan guru yang berpengalaman tentu lebih berkualitas dibandingkan dengan

kemampuan guru yang kurang berpengalaman dengan pendidikan dan pengajaran.

Daryanto mengatakan, Dalam proses interaksi edukatif kedudukan metode tidaklah

hanya sekedar suatu cara, akan tetapi sekaligus merupakan teknik di dalam proses

penyampaian materi pengajaran. Oleh sebab itu metode mengajar akan meliputi

kemampuan, mengorganisir kegiatan dan teknik mengajar sampai kepada evaluasi.

a) Metode Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.12 Jadi, guru juga harus

melihat bagaimana perubahan hasil dari setiap anak didik setelah guru melakukan

metode tersebut.

Ada dua prinsip yang digunakan untuk meninjau hasil, seperti yang

dikemukakan oleh Oemar Hamalik dalam bukunya yaitu:

1) Hasil dipandang sebagai suatu proses. Pengetahuan tentang proses ini akan

membantu kita menjelaskan kelakuan kita amati dan untuk memperkirakan kelakuan-

kelakuan lain pada seseorang.

12 Walker, di dalam buku Ahmad Rohoni, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 2,
2004, h. 10



2) Kita menentukan karakter dari proses ini dengan melihat petunjuk-petunjuk dengan

tingkah lakunya.

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tak

kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada

satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini

berarti guru memahami benar kedudukan sebagai alat hasil ektrinsik dalam kegiatan

belajar mengajar.

Sardiman A.M menjelaskan alat hasil ektrinsik adalah motif- motif yang aktif

dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar yang dapat membangkitkan

belajar seseorang.13

b) Metode Sebagai Strategi Pengajaran

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu untuk

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Begitu pula dengan daya serap anak

didik terhadap pelajaran yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada

yang sedang dan ada pula yang lambat.

Faktor intelegensi yang mempengaruhi daya serap anak didik terhadap

pelajaran yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap

pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga

penguasaan penuh dapat tercapai.

Terhadap perbedaan daya serap anak didik sebagaimana tersebut di atas,

memerlukan strategi pengajaran yang tepat. Metode adalah satu jawabannya. Untuk

sekelompok anak didik boleh jadi mereka mudah menyerap pelajaran bila guru

13 Sardiman. A.M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo     Persada, Cet. 9,
2001, h. 88



menggunakan tanya jawab, tetapi untuk sekelompok anak didik yang lain lebih mudah

menyerap pelajaran bila guru menggunakan metode diskusi atau metode demonstrasi

atau metode yang lainnya .Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar guru harus

memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengenai

tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus

menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar.14

Dengan demikian metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat

untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses belajar mengajar.

c) Metode Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar

mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberikan arah kemana kegiatan belajar

mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut

sekehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Itu semua

perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan sama

halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan yang

harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya untuk mencapai keinginan

yang dicita-citakan.

d) Pemilihan Metode dalam Pengajaran

Para ahli menganggap bahwa metodologi pengajaran sebagai ilmu bantu yang

tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berfungsi membantu bidang-bidang lain dalam proses

pengajaran. Ia memang bersifat netral dan umum, tidak diwarnai oleh suatu bidang

apapun. Tetapi mengandung unsur-unsur inovatif, karena memberi alternatif lain yang

dapat dipergunakan di kelas.

14 Roestiyah. N. K, Op.Cit., h. 1



Karena itu ilmu bantu itu bersifat luwes. Penggunaannya didasarkan atas

pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

1.) Selalu berorientasi pada tujuan.

2.) Tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja.

3.) Kerap dipergunakan sebagai suatu kombinasi dari berbagai metode.

4.) Kerap dipergunakan berganti-ganti dari satu metode ke metode lainnya.

Oleh karena itu, guru sebagai pendidik dan pengajar mempunyai tri tugas yang

penting yang harus dijalankan yaitu memberi pengetahuan, membentuk kecakapan dan

kesiapan dalam menghadapi problematika. Ketiga unsur tersebut diwujudkan melalui

tahapan tingkat mengenal keadaan, tingkat menguasai keadaan dan tingkat mengubah

keadaan. Untuk memadukan kegiatan-kegiatan tersebut dapat direalisir dalam bentuk

mengajar dan metode mengajar.

Sedangkan untuk memilih dan menetapkan metode yang tepat (efektif dan

efisien) ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:

1) Tujuan yang akan dicapai.

Metode yang digunakan sesui dengan pokok bahasan, lebih mencapai sasaran dan

tujuan instruksional.

2) Bahan atau materi yang akan diajarkan.

Metode yang digunakan menperjelas dasar, kerangka, isi dan tujuan dari pokok bahasan,

sehingga pemahaman siswa makin jelas.

3) Keadaan anak atau murid yang akan menerima pelajaran.

4) Kemampuan guru yang akan menggunakan metode.

5) Prasarana dan sarana yang tersedia.



6) Situasi dan lingkungan dimana anak akan melaksanakan kegiatan belajar.

Syaiful Bahri Djamarah juga mengungkapkan pemilihan metode pengajaran

ada beberapa faktor yang harus jadi dasar pertimbangan yaitu: berpedoman pada tujuan,

perbedaan individual anak didik, kemampuan guru, sifat bahan pelajaran, situasi kelas,

kelengkapan fasilitas dan kelebihan serta kelemahan metode pengajaran.15

Drs. Ischak SW dan Drs. Warji R. mengatakan dalam bukunya: Baik buruknya

suatu metode bergantung pada faktor- faktor antara lain:

a. Tujuan.

b. Kemampuan orang yang menggunakan.

c. Kemampuan orang yang belajar.

d. Besarnya kelompok.

e. Waktu.

f. Tempat.

g. Fasilitas yang ada.16

Perpaduan antara beberapa faktor tersebutlah yang menjadi pertimbangan

untuk menentukan metode mana yang paling baik dipergunakan dalam interaksi guru-

murid. Namun yang perlu diingat bahwa tidak satu metode pun yang selalu harus

dipertahankan kemutlakannya, memang memerlukan sistem penggabungan antar

beberapa metode.

Metode dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya murid, tujuan, situasi,

fasilitas dan guru. Dengan memiliki pemahaman secara umum tentang sifat suatu

15 Syaiful Bahri Djamarah dan aswan Zain, Op. Cit., h. 78-81
16 Ischak SW dan Warji R, Program Remedial Dalam Proses Belajar Mengajar, Yogyakarta: Liberty,

Cet.II, 1987, h. 83



metode baik tentang keunggulan maupun kelemahan seseorang akan lebih mudah

menetapkan metode yang paling mendukung untuk situasi dan kondisi kegiatan belajar

mengajar yang dihadapinya.

Jadi suatu metode tidak hanya berpengaruh terhadap perubahan dari murid,

tetapi juga dipengaruhi oleh tujuan dari penggunaan metode tersebut dan fasilitas juga

tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pembelajaran sehingga situsinya pun juga harus

mendukung.

2. Metode Unit Teaching

a. Pengertian Metode Unit Teaching

Pendekatan ini pada mulanya di sebut metode proyek yang di kembangkan oleh

J. Dewey, dan orang pertama yang menggunakan istilah Unit adalah Morisson.17 Teori

Gestalt mengatakan bahwa tingkah laku terjadi berkat interaksi antara individu dan

lingkungannya serta belajar mengutamakan aspek pemahaman (insight) terhadap

situasi.18

Marrison mengemukakan, bahwa Unit itu adalah suatu semacam bentuk

mengajar untuk mengadakan hubungan-hubungan yang erat dan serasi antara faktor luar

dan faktor dalam siswa.19 Faktor luar dalam arti mata pelajaran dan serta pengalaman

yang di dapat oleh siswa. Faktor dalam dengan arti kesanggupan serta proses belajar

yang dapat dilakukan oleh siswa.

Unit merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang terdiri dari rangkaian bagian-

bagian yang bersatu-padu  dan serasi. Unit Teaching mempunyai pengertian yang

17 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 133
18 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 41
19 Oemar Hamalik, Pengajaran Unit, Bandung: Mandar Maju, 1989, h. 19



khusus adalah memberi kesempatan siswa belajar secara aktif dan guru dapat mengenal

dan menguasai cara belajar secara unit.20

Menurut Sumantri Sumarna metode Unit Teaching ini juga di namakan

pembelajaran terpadu. terdapat beberapa jenis keterpaduan dalam pembelajaran terpadu:

1) Keterpaduan antara dua atau lebih masalah, konsep, keterampilan, tugas atau ide-ide

lain di dalam satu bidang studi.

2) Keterpadua antara beberapa topik atau subtema dalam berbagai bidang studi (model

jarring laba-laba).

3) Lintas bidang studi yaitu pemecahan masalah yang melibatkan adanya prioritas

kurikuler dan menemukan pengetahuan.21

Jadi metode Unit Teaching adalah pengajaran yang di lakukan oleh peserta

didik dalam pemecahan masalah di kerjakan secara bersama didalam kelompok yang

terlebih dahulu dirumuskan oleh pendidik.

Didalam proses pembelajaran murid sangat berperan aktif untuk mencari

permasalahan-permasalahan di dalam pemecahan masalah sehingga menambah

wawasan, ilmu serta pemahaman yang lama karena pesertadidik itu yang mencari

sendiri secara bersama-sama. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ali ‘Imran

yang artinya “…mohonkanlah ampun dan bermusyawarahlah dalam urusan itu…22,

disini didalam penyelesain masalah dilakukan dengan bermusyawarah atau

berkelompok. Tugas guru merupakan sebagai pengawas serta mengarahkan dan

membantu didalam menemukan solusi permasalahan.

20 Roestiyah NK. Op.Cit., h. 23
21 Sumantri Sumarna, Op. Cit., 34
22 Qur’an Surat Ali’imran, Ayat 159



Metode Unit Teaching merupakan pendekatan yang bertujuan membantu siswa

supaya menjadi aktif, membangkitkan pemahaman tidak verbalistis dan mengerti makna

dari mata pelajaran yang mereka pelajari dengan menghubungkannya dengan kehidupan

sehari-hari. Pembelajaran bukan hanya terpusat kepada guru yang memberikan

pelajaran, namun guru dan siswa secara aktif bersama-sama dalam mencari pemecahan

masalah sehingga pembelajaran tidak hanya terjadi satu arah namun menimbulkan

komunikasi multi arah. Belajar bisa lebih bermakna apabila siswa mengalami sendiri

apa yang dipelajari, bukan menghafalkannya.

Didalam pemecahan masalah sangat berpotensial dalam pembentukan berfikir

kreatif dan berfikir kritis serta berfikir produktif. Berfikir kreatif menggambarkan

berfikir dalam banyak kemungkinan, menyatakan pengalaman dalam beberapa

pandangan yang berbeda yang mengemukakan dengan hal yang tidak biasa dan

mengarah pada pembentukan alternatif. Berfikir merupakan suatu analisis dan

mengembangkan kemungkinan-kemungkinan mengontraskan ide, pemikiran yang dapat

di jadikan bahan pertimbangan maupun keputusan efektif. Berfikir produktif dinyatakan

dalam bentuk menciptakan variasi ide, menciptakan ide serta menemukan solusi yang

baik didalam pemecahan masalah.

Pembelajaran metode Unit Teaching, merupakan pembelajaran yang di mulai

dengan menghadapkan siswa dengan masalah setelah perumusan masalah, kemudian

siswa secara berkelompok untuk mengembangkan keterampilan dalam pemecahan

masalah, kemudian siswa mempersentasikan hasil pencariannya sehingga siswa di

harapkan menjadi seorang individu yang mampu belajar mandiri. Untuk memecahkan

masalah siswa menggunakan segenep pemikiran, memilih strategi pemecahannya, dan



memproses hingga menemukan penyelesain suatu masalah. Dengan menemukan sendiri

sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh siswa, maka akan memberikan

hasil belajar yang baik.

b. Prinsip-prinsip Metode Unit Teaching

Metode Unit Teaching didasari oleh beberapa prinsip umum antara lain:

1. Prinsip Psikologi Perkembangan.

Pengajaran Metode Unit Teaching berperan di dalam menimbulkan minat

peserta didik, sebab peserta didik sendiri mencari, dan sudah barang tentu didasarkan

pada minat yang ada pada mereka, keingin tahuan yang kuat akan terus mencari dan

mencari sehingga menemukan didalam pemecahan masalah.

Dalam hal ini minat merupakan landasan penting bagi seseorang untuk

melakukan kegiatan dengan baik. Sebagai suatu aspek kejiwaan minat bukan saja dapat

mempengaruhi tingkah laku seseorang, tetapi juga dapat mendorong orang untuk tetap

melakukan dan memperoleh sesuatu. Hal itu sejalan dengan yang dikatakan oleh S.

Nasution bahwa pelajaran akan berjalan lancar apabila ada minat. Anak-anak malas,

tidak belajar, gagal karena tidak ada minat.23

Dalam kegiatan belajar, minat mempunyai peranan yang sangat penting. Bila

seorang siswa tidak memiliki minat dan perhatian yang besar terhadap objek yang

dipelajari maka sulit diharapkan siswa tersebut akan tekun dan memperoleh hasil yang

baik dari belajarnya. Sebaliknya, apabila siswa tersebut belajar dengan minat dan

perhatian besar terhadap objek yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh lebih baik

23 S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, Bandung: PT Bumi Aksara, 2010, h. 82



Dengan proses pencarian bukan hanya menimbulkan minat di dalam diri siswa

serta juga menimbulkan motivasi keingin tahuan akan terus menggali dalam pemecahan

masalah.

2. Prinsip Team Teaching.

Metode Unit Teaching dilaksanakan oleh peserta didik secara bersama dalam

bentuk kerja kelompok yang beranggotakan beberapa orang. Adanya kerja kelompok

akan menimbulkan sifat-sifat kerjasama yang sangat diperlukan dalam kehidupan

bersama dalam masyarakat.

Didalam Team Teaching siswa merupakan satu kesatuan dengan teman yang

lain, ada saatnya memberi pendapat dan ada saatnya menerima pendapat dari teman

yang lain di dalam team atau kelompok, serta bersama-sama memecahkan masalah

sehingga terjadi saling memberi dan menerima pendapat.

c. Langkah-langkah Mengajar Metode Unit Teaching

1.Perencanaan/permulaan

2.Pengerjaan Unit

3.Tahap Kumulasi

c. Tujuan Metode Unit Teaching.

Adapun tujuan dan penggunaan metode pengajaran Unit Teacihing adalah :

a) Melatih peserta didik berpikir komprehensif dengan cara mengkaji dan memecahkan

permasalahan dari berbagai disiplin ilmu atau berbagai aspek.

b) Melatih peserta didik menggunakan keterampilan proses atau metode ilmiah dengan

pemecahan masalah.



c) Terbentuk sikap kritis, kerjasama, rasa ingin tahu, menghargai waktu dan

menghargai pendapat orang lain.

d) Melatih peserta didik agar memiliki kemampuan merencanakan mengorganisasi dan

memimpin suatu kegiatan.

e) Mengembangkan keterampilan berkomonikasi.

d. Kelebihan dan Kelemahan Metode Unit Teaching

Kelebihan Metode Unit Teaching :

a) Siswa dapat belajar secara keseluruhan yang bulat sehingga hasil pelajarannya

menjadi lebih berarti baginya.

b) Pengajaran menimbulkan suasana kelas demokratis.24

c) Siswa bisa menggunakan sumber-sumber materi pelajaran secara luas.

d) Dapat direalisir prinsip-prinsip psikologi belajar modern.25

e) Memberikan lebih banyak pengalaman secara langsung kepada murid dan lebih

banyak menuntut aktivitas yang sungguh-sungguh.26

Kelemahan Metode Unit Teaching :

a) Untuk merencanakan Unit tidak mudah

b) Dalam suatu pengajran kadang-kadang bahan pelajaran menjadi luas. Setiap aspek

berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat mengaburkan pelajaran pokok.27

c) Memerlukan kecakapan dan ketekunan.

d) Perhatian guru harus lebih banyak dicurahkan pada bimbingan kerja siswa.28

24 Engkoswara, Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran, Jakarta: Bina Aksara, 1988, h. 78
25 Roestiyah NK,Op,Cit., 24
26 Oemar Hamalik, Pengajaran Unit, Op. Cit., h. 26
27 Ibid., h. 79
28 Roestiyah NK, Op. Cit., 25



e) Ada kemungkinan pelajaran yang disajikan karena terlalu luas sehingga tidak

mendalam, sehingga pengetahuan siswa hanya bersifat mengambang.

Jadi, dapat dipahami bahwa metode Unit Teaching merupakan suatu metode

belajar yang memungkinkan siswa menemukan sendiri pemecahan suatu masalah yang

menjadi tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu dirumuskan oleh guru. Melalui

metode Unit Teaching, siswa didorong untuk belajar mandiri dan aktif karena siswa

akan berfikir dan menggunakan kemampuannya sendiri untuk menemukan konsep,

teori, rumus, pola, aturan, dan sejenisnya. Guru bertindak sebagai pembimbing dan

pendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman dengan melakukan

kegiatan yang memungkinkan mereka untuk mandiri.

Dalam pembelajaran ini siswa menemukan sendiri sesuatu hal yang baru bagi

mereka. Hal yang ditemukan siswa itu bukan merupakan hal yang benar-benar baru

sebab sudah diketahui sebelumnya oleh orang lain. Seorang siswa dalam

pembelajarannya berhasil menemukan sendiri suatu bentuk potongan, ia pun telah

menemukan sesuatu pemahaman yang baru bagi dirinya saja walaupun hal itu telah

dikenal orang.

3. Sejarah Kebudayaan Islam sebagai Mata Pelajaran

a. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam

Pengertian Sejarah kebudayaan Islam yang terdapat di dalam kurikulum

Madrasah adalah “Salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang

diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati

Sejarah Kebudayaan Islam, yang kemudian menjadi dasar  pandangan hidupnya (way of



life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,  latihan, penggunaan pengalaman dan

pembiasaan”.29

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam mempunyai fungsi yang dapat

menjelaskan ketercapaian yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

yang diterapkan di madrasah. Fungsi dasar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

meliputi:

a) Fungsi edukatif

Sejarah menegaskan kepada peserta didik tentang keharusan menegakkan nilai,

prinsip, sikap hidup yang luhur dan islami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

b) Fungsi keilmuan

Melalui sejarah peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadai tentang

masa lalu Islam dan kebudayaannya.

c) Fungsi transformasi

Sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam merancang

transformasi masyarakat.30 Mata pelajaran Sejarah kebudayaan Islam di Madrasah

memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Memberikan pengetahuan tentang Sejarah Agama Islam dan Kebudayaan Islam pada

masa Nabi Muhammad saw, dan khulafaur Rasyidin kepada peserta didik, agar ia

memiliki konsep yang obyektif dan sistematis dalam perspektif histories.

2) Mengambil hikmah, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah.

29 Departemen Pendidikan Nasional, Kurikulum 2004 Kerangka Dasar, Jakarta: Departemen Pendidikan
nasional, 2004, h. 68

30 Departemen Pendidikan Agama RI, Pedoman Khusus Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Departemen
Pendidikan Agama RI, 2004, h. 34



3) Menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang

baik dan menjauhi akhlak yang buruk, berdasarkan cermatnya atas fakta sejarah yang

ada.

4) Membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya berdasarkan tokoh-tokoh

teladan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur.31

b. Kompetensi Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

Acuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran dan memantau

perkembangan mutu pendidikan adalah standar kompetensi. Standar kompetensi dapat

didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus

dikuasai peserta didik serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam

mempelajari suatu mata pelajaran. Standar Kompetensi mata pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam Madrasah berisi mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik

selama menempuh Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah. Kemampuan ini

berorientasi pada perilaku aspek afektif , peserta didik memiliki: keimanan dan

ketaqwaan kepada Allah SWT. Sesuai ajaran Agama Islam yang tercermin dalam

perilaku sehari-hari memiliki nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan humaniora, serta

menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik

lingkup nasional maupun global. Berkenaan dengan aspek kognitif, menguasai ilmu,

teknologi, dan kemampuan akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi. Berkenaan dengan aspek psikomotorik, memiliki keterampilan

berkomunikasi, kecakapan hidup, mampu beradaptasi dengan perkembangan

lingkungan sosial, budaya dan lingkungan alam baik lokal, regional, maupun global,

31 Ibid., h. 35



memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang bermanfaat untuk melaksanakan tugas atau

kegiatan sehari-hari.

Standar kompetensi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam juga mengacu

pada struktur keilmuan mata pelajaran Sejarah kebudayaan Islam. Berdasarkan pokok-

pokok pikiran tersebut, standar kompetensi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

Madrasah Tsamawiyah adalah sebagai berikut:

a) Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan, dan

menggunakan informasi tentang sejarah pembentukan dinasti Umayah, biografi dan

kebijakan khalifah-khalifah dinasti Umayah (Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul

Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Azis dan Hisyam bin

Abdul Malik), kemajuan dinasti Umayah (bidang politik dan militer).

b) Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan, dan

menggunakan informasi tentang kemajuan dinasti Umayah bidang (ilmu agama

islam) dan mengkaji sebab-sebab keruntuhannya, sejarah terbentuknya dinasti

Abbasiyah, geografi dan kebijakan khalifah-khalifah Abbasiyah, geografi dan

kebijakan khalifah-khalifah Abbasiyah yang terkenal (Abu Ja’far al Mansur, Harun

al Rasyid dan Abdullah al Makmun), kemajuan dinasti Abbasiyah (bidang social

budaya, politik dan militer).

c) Kemampuan membiasakan diri untuk mencari, menyerap, menyampaikan dan

menggunakan informasi tentang kemajuan-kemajuan dinasti Abbasiyah (bidang ilmu

pengetahuan dan bidang ilmu agama islam), dan mengkaji sebab-sebab

keruntuhannya serta kemajuan-kemajuan dinasti Al Ayubiyah.

c. Strategi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Secara Efektif



Sejarah Kebudayaan Islam secara substansial memberikan motivasi kepada

peserta didik untuk memperaktekan nilai-nilai keyakinan keagamaan (tauhid) dan

akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya, setelah ditelusuri,

pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam menghadapi beberapa kendala, antara lain: waktu

yang disediakan terbatas sedangkan materi begitu padat dan memang penting, yakni

menuntut pemantapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan kepribadian yang

berbeda jauh dengan tuntunan terhadap mata pelajaran lainnya. Kelemahan lain, materi

Sejarah Kebudayaan Islam, lebih terfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dan

minim dalam pembentukan sikap (afektif). Dalam implementasinya juga lebih

didominasi pencapaian kemampuan kognitif, kurang mengakomodasikan kebutuhan

afektif.

Kendala lain adalah lemahnya sumber daya guru Sejarah Kebudayaan Islam

dalam pengembangan pendekatan, metode yang lebih variatif serta dalam

mengusahakan media yang digunakan untuk mengefektifkan kegiatan belajar mengajar

(KBM) dan minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan bagi guru Sejarah

Kebudayaan Islam.

Padahal guru Sejarah Kebudayaan Islam merupakan tenaga kependidikan dan

salah satu komponen dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang mempunyai

kedudukan strategis dan menentukan keberhasilan pembelajaran di sekolah. Untuk itu,

guru Sejarah Kebudayaan Islam harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan

keterampilannya agar dapat mengelola kegiatan pembelajaran secar efektif dan efisien.

Strategi pembelajaran baru dapat berlangsung secara efektif dan efisien, jika

Guru harus dapat mengetahui keadaan yang tepat untuk memulai proses belajar



mengajar. Keadaan siswa yang memiliki konsentrasi atau perhatian yang penuh tentu

akan dapat dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan kepadanya. Siswa yang

memiliki konsentrasi penuh akan belajar lebih cepat dan lebih mudah. Selain itu,

mereka mengingat informasi lebih lama.

B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis baca dan mempelajari beberapa karia ilmiah sebelumnya, penelitian

ini sangat relevan dengan penelitian yang di lakukan oleh:

Muhammad Kamaludin (2009), meneliti tentang Peningkatan Motivasi Belajar

Matematika Melalui Penerapan metode Unit Teaching pada Siswa Kelas VII B SMPN 1

Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peningkatan

Motivasi Belajar Matematika Melalui Penerapan Unit Teaching pada Siswa Kelas VII B

SMPN 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir dapat di kategorikan baik apabila persentase

mencapai 76-100%, di katakan cukup baik apibila persentase mencapi 56-75%, di katakan

tergolong kurang baik apabila persentase pada 40-55%, dan dikatan tidak baik apabila

persentase dibawah 40%. Dari analisis data rekapitulasi di temukan  yaitu 67%. Berarti

Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Melalui Penerapan Unit Teaching pada Siswa

Kelas VII B SMPN 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir berada pada rentang 56-75% yaitu

di kategorikan cukup baik.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan

dalam bentuk nyata terhadap kerangka teoritis agar mudah di ukur dan dipahami. Kajian ini



berkenaan dengan Penerapan Metode Unit Teaching pada Mata Pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam. Metode Unit Teaching dapat di artikan bahwa pengajaran yang

mengarahkan kegiatan peserta didik pada pemecahan suatu masalah yang dirumuskan dahulu

oleh guru yang mengajarkan.

Metode Unit Teaching merupakan perumusan yang telah di tetapkan oleh guru

supaya siswa dapat memecahkan masalah yang telah di rumuskan pada mata pelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam di kerjakan pemahaman perorang maupun secara kelompok, untuk

pengerjaan dapat di lakukan di berbagai tempat, baik itu di ruang kelas, di perpustakaan

maupun di ruang terbuka (di lapangan).

Baik atau tidaknya Penerapan Metode Unit Teaching pada Mata Pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah LKMD Giti dapat di lihat dari indikator-

indikator di bawah ini:

1.Perencanaan/permulaan

 Guru membagi siswa di kelas menjai beberapa kelompok.

 Guru membagi tugas sesuai dengan masalah yang dibahas diberikan kepada

masing-masing kelompok.

 Guru menunjuk sumber-sumber yang dapat dipergunakan dalam memecah masalah

tersebut.

2.Pengerjaan Unit

 Siswa terjun kelapangan, belajar di perpustakaan, meneliti di labolatorium atau

surve dilapangan.



 Guru mengontrol apa yang dilakukan oleh siswa, memberi saran, dan membantu

merumuskan kesimpulan.

3.Tahap Kumulasi

 Setelah bekerja di lapangan sepenuhnya, hasil kerjanya dibawa kembali ke kelas.

Mereka tetap bekerja dalam kelompok, dan mempersiapkan untuk menyampaikan

hasil kerja mereka.32

32 Roestiyah NK. Op.Cit., h. 24


