
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1

Berbicara mengenai akhlak mulia bahwa akhlak ada yang berupa tabiat

dan perangai yang telah dinamakan oleh Allah pada setiap jiwa manusia

bersifat umum, meliputi perangai yang terpuji dan tercela. Dan ada pula yang

berupa sifat yang diusahakan dengan mempelajari dan berpegang teguh kepada

hukum-hukum dan adab-adab syariat dan ini lebih khusus dari yang pertama.

Sebagaimana yang dikatakan Nabi kepada Asyaj Abdul Qais:

ما؟ ام خلقني  ِا ن فيك خللقني حيبهما اهللا احللم واالناة، فقال: اخلقني ختلقت 
جبلت عليهما :فقال : (( بل خلقان ّجلت عليهما))، فقال : احلمد هللا الذ ي 

.جبلين على خلقني حيبهما اهللا تعاىل

Artinya: sesungguhnya ada pada dirimu dua perangai yang disukai oleh
Allah yaitu santun dan hati-hati (tidak tergesa-gesa).” Asyaj
berkata, “apakah dua perangai tersebut ku uapayakan atau yang
ditabi’atkan kepadaku?” Nabi menjawab, “dua perangai yang telah
ditabi’atkan padamu,”maka Asyaj pun berkata, segala puji bagi
Allah yang telah menabi’atkan dua perangai yang Allah sukai“ (HR.
Abu Daud dengan lafaz yang mendekati dan lafal ini dinukil dari
syarah al aqidah ath Thahawiyah serta dishahihkan oleh Syaikh
Albani. Dan bagian pertama asalnya ada dalam shahih Muslim juga

1Hasbullah, 2012, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 4.
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diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Thirmizi dan selainnya). (Min
Akhlaq ar Rasul al Karim hal. 256).2

Sekolah merupakan agen sosial yang sangat penting dalam

mentransmisikan kebudayaan kepada generasi muda. Sekolah bertanggung

jawab dalam melayani, mengorganisir dan memberikan pengetahuan,

keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan masyarakat karena sekolah

merupakan satu-satunya institusi yang terorganisir dan memiliki tanggung

jawab untuk membentuk generasi muda yang akan datang.

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja

diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik.

Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari kedua unsur

manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai

mediumnya. Disana semua komponen pengajaran diperankan secara optimal

guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran

dilaksanakan.3

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan

anak didik kedalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan

belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada hakikatnya pembelajaran

dikelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri dimana guru dan siswa

bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi

sering timbul dan terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga

komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien, antara lain disebabkan oleh

2Alfiah, 2010, Hadist Tarbawiy (Pendidikan Islam Tinjauan Hadist Nabi), Pekanbaru:
Al-Mujtahadah Press, h. 132-133.

3Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, 2006, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT
Rineka Cipta, h. 37.
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adanya kecendrungan verbalisme, ketidaksiapan siswa, kurangnya minat dan

kegairahan, dan sebagainya.4

Tujuan pembelajaran dapat tercapai melalui tiga aspek, yakni: kognitif,

afektif dan psikomotor. Keberhasilan dari tiga aspek dituangkan dalam bentuk

angka-angka. Penjelasan ini diperkuat oleh Syaiful Bahri Djamarah yang

mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif,

afektif, dan psikomotorik.5

Sebagai guru sudah menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk

menciptakan kondisi belajar mengajar yang dapat mengantarkan anak didik ke

tujuan. Di sini tentu saja tugas guru berusaha menciptakan suasana belajar yang

menggairahkan dan menyenangkan bagi semua anak didik. Suasana belajar

yang tidak menggairahkan dan menyenangkan bagi anak didik biasanya lebih

banyak mendatangkan kegiatan belajar mengajar yang kurang harmonis. Anak

didik gelisah duduk berlama-lama di kursi mereka masing-masing dan

memiliki sikap belajar yang negatif. Kondisi ini tentu menjadi kendala yang

serius bagi tercapainya tujuan pengajaran.6

Sikap merupakan tindakan yang datang dalam pribadi seseorang yang

timbul dari dalam dirinya, sebagai seseorang guru juga harus memperhatikan

tentang sikap siswa terhadap bidang studi yang diberikan, karena dengan sikap

4Asnawir, dan Basyiruddin Usman, 2002, Media Pembelajaran,Jakarta: Ciputat Press,
h.13.

5Syaiful Bahri Djamarah, 2008, Psikologi Belajar,Jakarta: Rineka Cipta, h. 13.
6Loc.Cit, h. 37.
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tersebut diketahui bahwa siswa itu menginginkan untuk mengetahui pelajaran-

pelajaran yang ada dalam bidang studi tersebut.7

Harvey dan Smith yang dikutip oleh S.Eko Putra Widoyoko dalam

bukunya Evaluasi Program Pembelajaran mendefinisikan sikap sebagai

kesiapan merespons secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif

terhadap objek atau situasi.8 Tingkah laku yang khas merupakan ungkapan

dalam diri seseorang jikalau dia senang terhadap sesuatu itu maka sikap yang

timbul menunjukkan bahwa dia suka dan sebaliknya jika tidak disukai maka

sikap dia menunjukkan tidak suka.

Untuk mendapatkan respon yang baik terhadap seseorang harus melalui

rasa suka dan cinta terhadap sesuatu, jika tidak kaitkan dengan proses

pembelajaran yang menjadi pokok bagaimana siswa suka terhadap pelajaran

yang diberikan, karena dengan rasa suka tersebut akan menimbulkan sikap

positif dan juga mempunyai motivasi tersendiri dengan adanya rasa suka

tersebut. Dengan demikian maka terjadilah proses belajar yang baik dan akan

mendapatkan hasil baik. Sikap belajar yang positif berkaitan erat dengan minat

dan motivasi. Oleh karena itu, apabila faktor lainnya sama, siswa yang sikap

belajarnya positif akan belajar lebih aktif dengan demikian akan memperoleh

hasil yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang sikap belajarnya

negatif.9 Hal ini akan berpengaruh besar terhadap siswa dalam proses belajar

mengajar dan di luar  proses belajar mengajar. Oleh karena itu sikap belajar

7 Eko Putro Widoyoko, 2009, Evaluasi Program Pembelajaran, Jakarta: Pustaka Pelajar,
h. 113.

8 Ibid, h. 113.
9 Djaali, 2009, Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 117.
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perlu dibimbing, diarahkan serta dikembangkan. Salah satu pihak yang dapat

mengarahkan sikap siswa adalah guru10 termasuklah guru mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam.

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak (siswa) setelah

melalui kegiatan belajar.11 Dalam belajar dihasilkan berbagai macam tingkah

laku yang berlainan, seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan,

informasi, dan nilai. Hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang

diharapkan itu, meliputi tiga aspek, yaitu: pertama, aspek kognitif, meliputi

perubahan-perubahan dalam segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan

keterampilan atau kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan

pengetahuan tersebut. Kedua, aspek afektif, meliputi perubahan-perubahan

dalam segi sikap mental, perasaan dan kesadaran.Ketiga aspek psikomotor,

meliputi perubahan-perubahan dalam segi bentuk tindakan motorik.12

Sehubungan dengan telah diberikannya pendidikan agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama, maka sudah seharusnya sikap belajar siswa

tersebut menunjukkan sikap yang positif dalam proses pembelajaran, sebab

pengajaran pendidikan agama Islam memberikan tuntunan kepada siswa agar

berakhlak atau memiliki sikap yang positif terhadap orang tua, guru, teman dan

kepada semua orang.

Rasulullah sendiri telah memotivasi umatnya yang beriman untuk

berpegang teguh dengan ahlak yang bagus dan menjauhi ahlak yang buruk,

10Ary. H. Gunawan, 2000, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, h. 59.
11Abdurrahman, 2003, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: Rineka

Cipta, h. 37.
12Zakiah Dradjat, 2004, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi

Aksara, h. 196-197.
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seperti dalam sabda-sabdanya beliau berikut ini: dari Abu Darda’ bahwa Nabi

bersabda:

ما من شيء اثقل يف ميز ان املؤ من يو م القيا مة من حسن اخللق، وِان اهللا تعاىل 
ليبغض الفا حش البذيء

“Tiada suatu perkara yang paling memberatkan timbangan
(kebaikan)seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlaq mulia,
dan sesungguhnya Allah amat benci kepada seorang yang buruk perbuatannya
dan ucapannya.” (HR. Tirmidzi dan disahihkan oleh syaikh al Albani).13

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila sikap

dalam proses pembelajaran siswa positif pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam maka hasil belajar siswa tinggi, sebaliknya apabila sikap dalam

proses pembelajaran siswa negatif pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam maka hasil belajar siswa rendah.

Salah satu mata pelajaran di sekolah menengah pertama negeri 1 siak

hulu adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, mengingat pentingnya

mata pelajaran ini diharapkan siswa memiliki sikap dalam proses pembelajaran

yang positif dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan hasil

belajar yang tinggi. Namun berdasarkan studi pendahuluan menemukan gejala-

gejala :

1. Masih ada sebagian siswa yang sikapnya positif, namun hasil belajar nya

rendah, sebaliknya masih ada sikap siswa yang negatif, namun hasil belajar

nya tinggi.

2. Sebagian siswa tidak memperhatikan penjelasan guru Pendidikan Agama

Islam pada saat pelajaran sedang berlangsung

13 Loc.Cit, h. 127-128.
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3. Sebagian siswa terlihat cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran PAI

4. Sebagian siswa ada yang keluar masuk kelas saat proses belajar mengajar

5. Sebagian siswa tidak menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan guru

Pendidikan Agama Islam dalam proses belajar mengajar

6. Sebagian siswa berbicara tidak sopan kepada guru PAI

7. Sebagian siswa masih ada yang mencontek saat ujian

8. Masih ada hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam yang belum mencapai standar ketuntasan minimal

Kecenderungan-kecenderungan tersebut apabila terus berlangsung

dapat memperburuk keadaan, yang pada akhirnya potensial menghambat

pencapaian tujuan pendidikan. Berdasarkan latar belakang di atas dengan

gejala-gejala yang ada, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Hubungan antara sikap dalam proses pembelajaran

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

A. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,

maka ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan yaitu:

1. Hubungan yaitu keadaan berhubungan atau saling berkaitan. Adapun yang

dimaksud hubungan adalah keterkaitan antara sikap dengan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

2. Sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespon secara

konsisten terhadap suatu objek. Secara operasional, sikap dapat
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diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau tindakan yang merupakan respon

reaksi dari sikapnya terhadap objek, baik berupa orang, peristiwa, atau

situasi.14 Sikap yang yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah

reaksi siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) di kelas.

3. Hasil belajar adalah merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah

melalui kegiatan belajar.15 Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah nilai

raport siswa SMP Negeri 1 Siak Hulu dalam mata  pelajaran PAI semester

ganjil Tahun Pelajaran 2013/2014.

4. Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi

sentral dalam proses belajar mengajar.16 Siswa yang dimaksud di sini adalah

siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Siak Hulu dalam mata pelajaran PAI.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di

identifikasikan masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana sikap siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMP Negeri 1 Siak Hulu?

b. Apa saja faktor yang mempengaruhi sikap siswa dalam proses

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Siak Hulu?

14Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, 2009, Psikologi Remaja Perkembangan
Peserta Didik, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 141.

15Nashar, 2009, Peranan Motivasi & Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran,
Jakarta: Delia Press, h. 77.

16 Sardiman, 2012, Interaksi dan motivasi belajar mengajar, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, h. 111
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c. Bagaimana hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Siak Hulu pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam?

d. Faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa SMP Negeri 1

Siak Hulu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?

e. Bagaimana peran orang tua dan guru dalam mengarahkan dan

membimbing sikap siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMP Negeri 1 Siak Hulu?

f. Apakah ada hubungan sikap dalam proses pembelajaran dan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?

2. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan penelitian dalam hal waktu, tenaga dan biaya,

serta untuk menjaga agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka

diperlukan adanya pembatasan masalah. Dengan pertimbangan tersebut,

maka penelitian ini dibatasi pada upaya mengungkap informasi hubungan

antara sikap dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Siak Hulu Kabupaten Kampar. Kemudian siswa yang diteliti juga penulis

batasi hanya siswa kelas VIII saja.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan pokok

dalam penelitian ini dapat dirumuskan :
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a. Bagaimana sikap siswa dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak

Hulu Kabupaten Kampar?

b. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten

Kampar?

c. Apakah ada hubungan yang signifikan antara sikap dalam proses

pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu

Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin

dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara

sikap dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap hubungan antara sikap dalam proses

pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu kabupaten

Kampar ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat/kegunaan, antara

lain:
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a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru untuk lebih

mengoptimalkan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan

pembelajaran dan pendidikan dengan cara menumbuhkan dan

mengarahkan sikap dalam proses pembelajaran ke arah yang positif.

b. Bagi siswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak siswa agar

dapat meningkatkan hasil pembelajaran PAI dan membentuk akhlak yang

mulia dengan mengembangkan sikap dalam proses pembelajaran yang

sesuai dengan ajaran agama Islam.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat juga bagi pihak

sekolah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan

di sekolah.

d. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang perbaikan

pembelajaran dan mendapatkan informasi mengenai hubungan antara

sikap dalam proses pembelajaran dengan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

1 Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selain itu penelitian ini sebagai syarat

menyelesaikan pendidikan pada program studi Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan sebagai syarat

meraih gelar sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I).


