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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 diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

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

Pendidikan agama merupakan salah satu hasil pelajaran yang bertujuan

mengembangkan potensi subjek didik agar memiliki kekuatan spiritual

keagamaan. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran di

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas maka memiliki

peran penting dalam mengembangkan potensi spiritual keagamaan peserta

didik.

Al-Qur’an-Hadits merupakan landasan pokok hukum Islam. Sebagai

sumber hukum Islam, Al-Qur’an dan Hadits sangat sentral dalam kehidupan

individu dan sosial umat Islam. Perannya tidak hanya mencakup persoalan-

persoalan, ritual dan ibadah, akan tetapi juga mencakup tatanan ekonomi,

politik, sosial, hukum, bahkan budaya.

Marzuki Wahid mengatakan bahwa Studi tentang eksistensi Al-
Qur’an sebagai wahyu Allah SWT, al-Qur’an bersifat transendental plus
historis. Transendental artinya al-Qur’an merupakan “Firman Allah”
(Word of God) yang diturunkan pada abad ketujuh pada Nabi Muhammad
SAW. Sebagai pedoman hidup dan petunjuk umat manusia.Adapun

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
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historis artinya al-Qur’an merupakan respon historis Allah kepada bangsa
Arab. Ia juga tidak terlepas dari spasiotemporal ketika diturunkan dalam
kultur bangsa Arab pada waktu itu. Untuk itu, al-Qur’an adalah bentukan
dan membentuk kebudayaan manusia.2

Hadits Nabi SAW merupakan penafsiran al-Qur’an dalam praktik atau

penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Demikian ini bahwa

mengingat pribadi Rasulullah merupakan perwujudan dari Al-Qur’an yang

ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang diajarkan sehari-hari.

Berdasarkan observasi penulis pada siswa SMAN 1 Rambah, ketika

mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam mereka kurang aktif. Hal ini

disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya kesadaran siswa

terhadap pentingnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

SMAN 1 Rambah merupakan sekolah menengah atas yang

menerapkan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Hal ini di dukung dengan

adanya tempat ibadah (Mushala) yang menunjang pelaksanaan Pendidikan

Agama Islam. Selain itu, sekolah juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler

Kerohanian Islam (ROHIS) sebagai bentuk pelatihan penerapan Pendidikan

Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat urgensi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya

materi Al-Qur’an dan Hadits, maka proses pembelajaran harus efektif dan

efesien, kenyataan dilapangan menunjukkan kepasifan siswa dalam proses

pembelajaran. Padahal seharusnya dalam proses pembelajaran yang aktif

siswa bukanlah guru. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran.

2Marzuki Wahid, Study Al-Qur’an Kontemporer, Bandung, Pustaka Setia, 2005, h. 6
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Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam,

khususnya materi al-Qur’an-Hadits masih sangat rendah. Hal tersebut dapat

dilihat dengan adanya sebagian siswa yang kurang memperhatikan penjelasan

dari guru, tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru, serta masih banyak

siswa yang tidak mencatat penjelasan dari guru, padahal guru disekolah sudah

berusaha meningkatkan keaktifan siswa, dengan melakukan berbagai cara

seperti menggunakan metode diskusi, metode drill, metode Tanya jawab dan

metode-metode yang lain.

Berdasarkan pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh setiap

siswa kelas X SMA N 1 Rambah pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam, khususnya materi Qur’an-Hadits. Disebutkan dalam silabus, maka yang

harus dicapai adalah oleh siswa yaitu, mampu membaca ayat dengan baik dan

benar, mampu mengidentifikasi tajwid pada ayat yang dibahas, mampu

mengartikan masing-masing kata pada ayat yang dibahas, mampu menjelaskan

isi kandungan ayat yang sedang dibahas, mampu mengidentifikasi perilaku

yang sesuai dengan ayat yang sedang dibahas,  mampu mempraktikkan dan

menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ayat yang dibahas.

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam materi Quran-Hadits,

diharapkan para siswa tidak hanya dapat membaca Qur’an dan Hadits saja,

melainkan juga untuk dapat memahami isi dan makna dari ayat-ayat al-Qur’an

dan Hadits. Siswa juga dituntut untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan

sehari-hari.
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Konsep pembelajaran Qur’an-Hadits adalah mampu menciptakan

individu yang beriman dan senantiasa mengesakan Allah swt., serta

mengimani hari akhir. Konsep pembelajaran Qur’an-Hadits yang terpenting

adalah mendidik manusia melalui metode yang bernalar serta sarat dengan

kegiatan meneliti, membaca, mempelajari, melayani, dan observasi ilmiah

terhadap manusia sejak manusia masih dalam bentuk segumpal darah dalam

rahim ibu. Dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran

Qur’an dan Hadits menuntut siswanya agar aktif. Oleh karena itu, dalam

proses pembelajaran perlu diterapkan sebuah strategi pembelajaran yang dapat

meningkatkan keaktifan belajar siswa. Strategi pembelajaran yang diharapkan

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa salah satunya adalah strategi

pembelajaran aktif Card Sort.

Strategi pembelajaran Card Sort (sortir kartu)/ pemilihan kartu
merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengejar
konsep, karakteristik klasifikasi, fakta, tentang objek atau mereview
informasi.Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu
mendinamisir kelas yang jenuh.3

Senada dengan pendapat diatas, Melvin L. Silberman
mengungkapkan, strategi ini merupakan aktifitas kerjasama yang bisa
digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta
tentang benda, atau menilai informasi.Gerak fisik yang ada didalamnya
dapat membantu menggairahkan siswa yang merasa penat.4

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul

Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Card Sort (Sortir Kartu)

Terhadap Keaktifan Belajar Pendidikan Agama Islam Materi Qur’an-

Hadits SiswaSekolah Menengah Atas Negeri 1 RAMBAH.

3 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, Y ogyakarta, CTSD IAIN Sunan
Kalijaga, 2008, h. 53

4 Melvin L. Silberman, Active Learning, Bandung, Nuansa, 2009, h. 169
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B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu penulis

jelaskan agar memudahkan pemahaman dan ada kaitannya dengan

permasalahan yang akan diteliti. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran Aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta

didik untuk belajar secara aktif. Dengan belajar aktif ini, peserta didik

diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya

mental akan tetapi juga melibatkan fisik.5

2. Strategi Pembelajaran Card Sort adalah aktivitas kerjasama yang bisa

digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta

tentang benda, atau menilai informasi. Gerak fisik yang ada didalamnya

dapat membentu menggairahkan siswa yang merasa penat.6

3. Keaktifan belajar adalah ketika peserta didik belajar dengan aktif dan

mereka yang mendominasi aktivitas belajar, dimana dalam proses aktif ini

siswa secara aktif menggunakan otak baik untuk menemukan ide pokok

dari pembelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang

baru mereka pelajari kedalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan

nyata.7

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah

yang dapat diidentifikasi, di antaranya adalah :

5 Hisyam Zaini, Op. Cit.,h. xvi
6 Melvin L. Silberman, Op. Cit., h. xvi
7 Hisyam Zaini, Loc. Cit., h. xvi
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a. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa

dengan menggunakan strategi pembelajaran lainnya ?

b. Bagaimana cara memaksimalkan keaktifan belajar siswa yang selama

ini masih pasif dalam proses belajar ?

c. Apakah guru belum pernah menerapkan strategi pembelajaran aktif

tipe card sord di sekolah tersebut ?

2. Batasan Masalah

Melihat banyaknya masalah yang ditemukan, dan mengingat

keterbatasan kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi permasalahan

yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui pengaruh strategi pebelajaran

aktif Card Sort (sortir kartu) terhadap keaktifan belajar Pendidikan Agama

Islam Materi Qur’an-Hadits siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Rambah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah

yang akan diteliti adalah : “Apakah ada pengaruh yang signifikan Strategi

Pembelajaran Aktif Card Sort (sortir kartu) Terhadap Keaktifan Belajar

Pendidikan Agama Islam Materi Qur’an-Hadits Siswa Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Rambah ?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitianan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh

Strategi Pembelajaran Aktif Card Sort (sortir kartu) Teradap Keaktifan



7

Belajar Pendidikan Agama Islam Materi Qur’an-Hadits Siswa Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Rambah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan bermanfaat untuk :

a. Secara teoretis kajian ini akan memberikan sumbangan pemikiran

dalam aspek ilmu pengetahuan, secara khusus dibidang pembelajaran.

Tentang pengaruh Strategi pembelajaran Card Sort terhadap keaktifan

belajar siswa.

b. Secara praktis kajian akan memberikan sumbangan kepada guru-guru

sebagai bahan pertimbangan tentang strategi pebelajaran aktif Card

Sort (sortir kartu) dan pengaplikasiannya. Kepada siswa, kajian

memberi sumbangan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam

proses belajar Pendidikan Agama Islam materi Qur’an dan Hadits.


