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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah pendidikan, proses belajar memegang peranan yang sangat

vital. Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang.

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik dari sifat

maupun jenisnya, karena itu tidak setiap perubahan yang terjadi dalam diri

seseorang dapat diartikan sebagai proses belajar. Perubahan yang terjadi

sebagai akibat dari proses belajar adalah perubahan yang mencakup aspek

kognitif, afektif dan psikomotor.

Selain itu juga belajar sebagai suatu proses perubahan harus

memperhatikan prinsip-prinsip dari belajar itu sendiri. Darsono

mengemukakan bahwa prinsip-prinsip belajar meliputi: kesiapan belajar;

perhatian; motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; pengulangan; materi

pelajaran yang menantang; penguatan; serta perbedaan individual. 1 Prinsip-

prinsip ini adalah hal-hal yang sangat penting yang harus ada dalam suatu

proses belajar dan pembelajaran. Kalau hal-hal tersebut diabaikan, dapat

dipastikan pencapaian hasil belajar tidak akan optimal.

Keberhasilan proses pembelajaran pada prinsipnya bergantung pada

beberapa faktor, diantaranya adalah kesiapan belajar siswa itu sendiri. Adapun

faktor yang membentuk kesiapan seseorang menurut Soemanto adalah

1 Darsono dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2000), h.
26.
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perlengkapan, pertumbuhan fisiologis dan motivasi.2 Kondisi siswa yang siap

menerima pelajaran dari guru, akan berusaha merespon atas pertanyaan-

pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Untuk dapat memberi jawaban

yang benar tentunya siswa harus mempunyai pengetahuan dengan cara

membaca dan mempelajarai materi yang akan diajarkan oleh guru. Dalam

mempelajari materi tentunya siswa harus mempunyai buku pelajaran dapat

berupa buku paket dari sekolah maupun buku diktat lain yang masih relevan

digunakan sebagai acuan untuk belajar. Kondisi siswa yang sehat akan lebih

mudah untuk menerima pelajaran dari guru. Dengan adanya kesiapan belajar,

siswa akan termotivasi untuk mengoptimalkan hasil belajarnya.

Mengingat pentingnya kesiapan belajar dalam proses pembelajaran bagi

siswa, maka setiap siswa harus memiliki kesiapan belajar sebelum

melaksanakan proses pembelajaran. Dikarenakan ujian merupakan bagian dari

proses pembelajaran, maka ujian juga menuntut adanya kesiapan belajar.

Siswa yang akan diuji harus mempersiapkan diri atau memiliki persipan

sebelumnya sehingga ia benar-benar siap untuk diuji. Apabila seseorang tidak

memiliki persiapan atau tidak siap untuk melakukan sesuatu maka ia tidak

akan bisa melakukannya, walaupun ia bisa melakukannya namun hasilnya

tidak akan maksimal. Sebagaimana dalam firman Allah:

 …



2 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 191-192.
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Artinya: “… Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan
janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum
disempurnakan mewahyukannya kepadamu,…” (Q.S. Thaha:
114)3

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. Dilarang Allah

menirukan bacaan Jibril a.s. kalimat demi kalimat, sebelum Jibril a.s. selesai

membacakannya, agar dapat Nabi Muhammad saw. menghafal dan

memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu.

Mengenai kesiapan ini juga Thorndike merumuskan hukum kesiapan,

yang menurutnya adalah semakin siap suatu organisme memperoleh suatu

perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan

kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat.4 Artinya orang

memiliki persiapan untuk melakukan sesuatu akan memiliki rasa optimis

untuk melakukan sesuatu itu sehingga kesiapannya dalam melakukan sesuatu

itu akan menimbulkan kepuasan. Dalam hal kesiapan belajar sangat penting

dimiliki seorang siswa dalam menghadapi ujian yang merupakan bagian dari

proses pembelajaran. Maka dari itu siswa harus siap ketika menghadapi ujian

dalam bentuk apapun, baik ujian yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.

3 Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahan (Edisi
Ilmu Pengetahuan), (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), Cet. Ke-6, h. 321.

4 Heri Rahyubi, Teori-teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Mototrik, (Bandung:
Nusa Media, 2012), h. 35.
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Studi ini memfokuskan pada perbedaan kesiapan belajar siswa dalam

menghadapi tes lisan dan tes tulisan. Tes lisan maupun tes tulisan merupakan

alat evaluasi yang dibedakan dari cara pelaksanaannya. Kedua tes ini

merupakan alat evaluasi yang biasa digunakan oleh guru di sekolah. Tes akan

dilakukan ketika materi yang diajarkan telah selesai dan siswa siap untuk diuji

kembali tentang belajarnya selama ini. Pada prinsipnya tes tidak boleh keluar

dari materi yang diajarkan kepada siswa, Allah SWT. Berfirman:


…

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya… (Q.S. Al-Baqarah: 286)5

Seorang siswa tidak akan bisa diuji apabila ia belum menguasai pelajaran yang

telah dipelajarinya atau ujian tersebut diluar dari pelajaran yang telah ia

pelajari.

Dalam pengamatan awal setelah penulis melaksanakan Program

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 18 Pekanbaru, penulis melihat

bahwa penggunaan tes tertulis dan tes lisan sama-sama telah diterapkan oleh

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan kelebihan dan

kekurangan dari masing-masing tes, baik tes lisan dan tes tulisan seharusnya

sama-sama mampu dihadapi siswa dengan kesiapan belajar yang baik. Namun

berdasar pengamatan penulis, kesiapan belajar siswa di SMP Negeri 18

pekanbaru sangat kurang dalam menghadapi ujian. Hal ini dapat penulis amati

berdasar gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ada siswa yang datang terlambat saat ujian.

5 Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Op. cit., h. 50.
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2. Sebagian siswa yang tidak memiliki catatan pelajaran yang lengkap.

3. Sebagian siswa ada yang tertidur saat ujian tertulis.

4. Ada siswa yang termenung saat melaksanakan ujian tertulis seolah-olah

menunggu jawaban dari teman.

5. Saat waktu hampir habis, lembar jawaban siswa masih banyak yang belum

terisi.

6. Siswa terlihat gugup sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan ujian

secara lisan.

7. Sebagian siswa ada yang mengatakan belum siap ketika akan diuji secara

lisan.

8. Siswa membutuhkan waktu yang lama dalam menjawab soal ujian.

9. Sebagian siswa memiliki nilai dibawah KKM.

Berdasarkan permasalahan dan gejala-gejala di atas, maka perlu diadakan

penelitian dengan judul: “Perbedaan Kesiapan Belajar Siswa dalam

Menghadapi Tes Lisan dan Tes Tulisan pada Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Pekanbaru.”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan memahami judul penelitian ini, maka perlu

adanya penegasan istilah yaitu:

1. Kesiapan Belajar

Menurut Slameto kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang

membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu
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terhadap suatu situasi.6 Sedangkan belajar menurut Thorndike adalah proses

interaksi antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau

gerakan) dan respon (yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, atau

gerakan).7 Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesiapan belajar adalah

kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi

respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan

pengajaran tertentu.

2. Tes

Tes menurut Amir Daien adalah suatu alat atau prosedur yang

sistematis dan obyektif untuk memperoleh data atau keterangan yang

diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang tepat dan cepat. Sedangkan

menurut Scarvia B. Anderson mengatakan bahwa tes adalah serentetan

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur

keterampilan, pengetahuan kecerdasan, kemampuan atau bakat yang

dimiliki oleh individu atau kelompok.8 Jadi, dapat diartikan bahwa tes

adalah suatu cara untuk mengetahui kemampuan, kecerdasan dan bakat anak

melalui pertanyaan-pertanyaan, tugas-tugas maupun latihan.

3. Tes Lisan

Menurut Anas Sudjono, tes lisan adalah tes dimana tester di dalam

mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan

6 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010), Cet. Ke- 5, h. 113

7 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
Cet. Ke-5, h.11.

8 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 55.
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testee memberikan jawabannya secara lisan.9 Jadi tes lisan adalah suatu tes

yang pertanyaan atau soalnya diajukan bisa secara lisan atau tuisan namun

orang yang ditanya / testee harus menjawab secara lisan.

4. Tes Tulisan

Menurut Anas Sudjono, tes tertulis adalah jenis tes di mana tester dalam

mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis

dan testee memberikan jawabannya juga secara tertulis.10 Jadi menurut

penulis, tes tulisan adalah suatu tes yang pertanyannya diajukan secara

tertulis dan menuntut jawaban tertulis juga.

5. Pendidikan Agama Islam

Menurut Ramayulis, Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami,

menghayati, mengimani, bertaqwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran

agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan al-Hadits,

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan

pengalaman.11 Jadi yang penulis maksudkan mengenai Pendidikan Agama

Islam di sini hanya sebatas mata pelajaran yang menjadi bagian dari

kurikulum.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

9 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), h. 75.

10 Ibid.
11 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005),

Cet. Ke-4, h. 21.
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Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, dapat

diidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang terkait, sebagai berikut:

a. Apakah ada perbedaan kesiapan belajar siswa dalam menghadapi tes

lisan dan tes tulisan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?

b. Bagaimanakah perbedaan kesiapan belajar siswa dalam menghadapi tes

lisan dan tes tulisan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?

c. Apa saja perbedaan kesiapan belajar siswa dalam menghadapi tes lisan

dan tes tulisan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam?

2. Batasan Masalah

Persoalan-persoalan yang diidentifikasi di atas, tidak seluruhnya penulis

teliti. Sesuai dengan judul penelitian ini, batas masalah penelitian ini adalah

“pada perbedaan kesiapan belajar siswa dalam menghadapi tes lisan dan tes

tulisan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VIII Sekolah

Menengah Pertama Negeri 18 Pekanbaru.”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diberikan, maka rumusan masalah

yang akan diteliti adalah: “Apakah terdapat perbedaan kesiapan belajar

siswa dalam menghadapi tes lisan dan tes tulisan pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18

Pekanbaru?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya

perbedaan kesiapan belajar siswa dalam menghadapi tes lisan dan tes tulisan

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 18 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

a. Sebagai kontribusi pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama

Islam dalam hal mengevaluasi siswa dengan memperhatikan kesiapan

belajarnya.

b. Memudahkan guru dalam mempertimbangkan penggunaan cara tes

sesuai dengan kesiapan belajar siswa.

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah dalam menentukan cara

evaluasi untuk meningkatkan kualitas belajar siswanya.

d. Sebagai panduan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan

penelitian pada bidang pendidikan Islam  berkaitan dengan kesiapan

belajar pada tes lisan dan tes tulisan.


