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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting

bagi setiap individu. Seseorang dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah lepas

dari cobaan dan tantangan. Individu yang memiliki kemandirian yang tinggi relatif

mampu menghadapi segala permasalahan karena individu yang mandiri tidak

tergantung pada orang lain dan selalu berusaha menghadapi serta memecahkan

masalah yang ada. Kemandirian dalam belajar juga sangat penting bagi santri

karena santri dapat mewujudkan kehendak dan keinginannya tanpa bergantung

dengan orang lain, dan dalam hal ini santri mampu melakukan belajar sendiri,

dapat menentukan belajar yang efektif, serta mampu melakukan aktifitas belajar

secara mandiri.

Belajar merupakan suatu proses perubahan terhadap tingkah laku individu

yang diperoleh dari pengalaman tertentu.1 Kemandirian belajar merupakan

aktifitas belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung

jawab sendiri tanpa bantuan orang lain serta mampu mempertanggung jawabkan

tindakannya. Santri yang bisa dikatakan sebagai santri mandiri yaitu santri yang

dapat menyelesaikan tugasnya tanpa bergantung kepada orang lain.

1 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Kalam Mulia, 2008) h. 237
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Kemandirian belajar santri adalah suatu bentuk belajar yang berpusat pada

kreasi santri dari kesempatan dan pengalaman sehingga ia mampu, percaya diri,

memotivasi diri dan sanggup belajar setiap waktu. Kemandirian belajar santri

perlu diupayakan dan dilatih tanpa adanya latihan santri tidak mampu mandiri

dalam melakukan kegiatan belajar.

Kemandirian belajar dapat dicapai jika santri diberi kesempatan untuk

menjelajahi, mencoba dan mengontrol kesalahan-kesalahan sendiri. Kemandirian

belajar terlihat jika seorang santri belajar atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari

orang lain, sebaliknya jika santri tidak mempunyai kemandirian belajar santri akan

merasa malas untuk belajar jika tidak dipaksa oleh orang tua ataupun oleh

gurunya. Kemandirian belajar juga dapat terlihat dari kebiasaan-kebiasaan belajar

santri sehari-hari seperti cara santri merencanakan dan melakukan kegiatan belajar

serta dalam menyelesaikan tugas- tugas yang diberikan oleh guru. Kemandirian

belajar juga dapat tercipta dari penggunaan strategi serta metode yang dilakukan

oleh guru disekolah. Metode yang dimaksud adalah metode pemberian tugas

(resitasi).

Metode Pemberian Tugas (resitasi) adalah suatu cara mengajar dimana

seorang guru memberikan tugas- tugas tertentu kepada murid- murid, sedangkan

hasil tersebut di periksa oleh guru dan murid mempertanggung jawabkannya.2

metode pemberian tugas akan membuat santri lebih giat melaksanakan tugas yang

di berikan oleh guru. Karena didalam metode ini dituntut bagaimana santri

2 Ibid, h. 194.
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bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dalam mempertanggung jawabkan

tugas inilah yang di sebut dengan metode resitasi.3

Metode pemberian tugas sebenarnya mempunyai tujuan yang utama yaitu

melatih siswa untuk berdiri sendiri (mandiri) disamping memupuk inisiatif,

merangsang motivasi dan memperoleh pengalaman yang terintegrasi, dengan

adanya tugas santri akan terdorong untuk mengerjakannya secara sungguh-

sungguh. Karena santri mendalami dan mengalami sendiri pengetahuan yang

dicarinya, maka pengetahuan itu akan tinggal lama di dalam jiwanya, apalagi di

dalam melaksanakan tugas  disertai dengan minat dan perhatian siswa serta

kejelasan tujuan mereka bekerja.

Pemberian tugas yang diberikan guru dapat meningkatkan kemandirian santri

dalam melaksanakan tugas, karena dengan adanya tugas santri dapat

mengembangkan pemikiran sendiri, bertanggung jawab dan dapat berdiri sendiri.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, penulis melihat bahwa di Pesantren Islamic

Centre Al- Hidayah  Kampar, guru ekonomi telah menerapkan metode pemberian

tugas dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terlihat dalam proses belajar

mengajar guru memberikan tugas kepada santri. Tugas tersebut sebagai feedback

atas penjelasan yang disampaikan  agar santri dapat benar- benar memahami

materi pelajaran. Tugas yang di berikan guru ada yang berupa di kelas dan ada

3 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, strategi belajar mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h.
96.
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juga tugas yang diselesaikan di luar kelas. Akan tetapi ketika penulis melakukan

studi pendahuluan masih ditemukan gejala- gejala sebagai berikut:

1. Masih ada santri yang menyelesaikan tugas dengan mencontek tugas

teman.

2. Masih ada santri yang mengerjakan pekerjaan rumah (home work) di

kelas.

3. Masih ada santri yang tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh

guru.

4. Masih ada santri yang kurang memperhatikan penjelasan guru.

5. Masih ada santri yang bermain- main saat guru menyampaikan materi

pelajaran.

Berdasarkan gejala- gejala tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

terhadap  masalah – masalah tersebut dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode

Pemberian Tugas (resitasi) Terhadap Kemandirian Belajar Santri Pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah Kampar

Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

1. Metode pemberian tugas adalah : suatu cara mengajar dimana seorang guru

memberikan tugas- tugas tertentu kepada murid – murid, sedangkan hasil

tersebut diperiksa oleh guru dan murid mempertanggung jawabkannya.4

4 Ramayulis, Op.Cit, h. 194-195.
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Pemberian tugas yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah metode

mengajar yang di terapkan oleh guru Ekonomi di Pesantren Islamic Centre Al-

Hidayah Kampar yang berupa pemberian tugas kelompok maupun individu

yang di laksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas agar santri terbiasa

mandiri dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya.

2. Kemandirian adalah : Mandiri adalah suatu kepercayaan pada diri sendiri, dan

perasaan otonomi diartikan sebagai prilaku yang terdapat dalam diri seseorang

yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh

oleh orang lain.5

Kemandirian belajar yang dimaksud disini adalah kemandirian santri dalam

menyelesaikan tugas- tugas dan latihan yang diberikan oleh guru sesuai dengan

yang diperintahkan oleh guru di Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi

masalah-masalah sebagai berikut :

a. Kemandirian belajar santri belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih

ada santri yang mencontek tugas teman, mengerjakan pekerjaan rumah di

kelas dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

b. Minat belajar santri belum maksimal, hal ini terlihat dari masih ada santri

yang kurang memperhatikan penjelasan dari guru.

5 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) h. 121.
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c. Aktifitas belajar santri belum maksimal, hal ini terlihat dari masih ada santri

yang bermain- main saat guru menyampaikan materi pelajaran.

d. Penerapan metode pemberian tugas (resitasi) yang diterapkan guru ekonomi

sudah maksimal akan tetapi kemandirian belajar santri belum maksimal.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan dan kemampuan penulis, maka

penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada pengaruh penerapan

metode pemberian tugas terhadap kemandirian belajar santri kelas X Aliyah

pada mata pelajaran ekonomi di Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah

Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Metode Pemberian Tugas

(Resitasi) Terhadap Kemandirian Belajar Santri Pada Mata Pelajaran Ekonomi

Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah Kampar Kabupaten Kampar” ?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian dari

pengaruh penerapan metode pemberian tugas terhadap kemandirian belajar

santri dalam menyelesaikan latihan dan tugas ekonomi di Pondok Pesantren

Islamic Centre Al- Hidayah Kampar.



7

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru  untuk  mengetahui bagaimana

kemandirian santri dalam menyelesaikan tugas, khususnya pada mata

pelajaran ekonomi.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi sekolah untuk  mengetahui metode

yang tepat untuk meningkatkan kemndirian santri dalam menyelesaikan

tugas, khususnya pada mata pelajaran ekonomi.

c. Bagi Santri

Pemberian tugas oleh guru merupakan salah satu cara untuk

meningkatkan kemandirian santri dalam menyelesaikan tugas ekonomi untuk

mencapai tujuan belajar mengajar.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi

penulis. Melalui penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan,

keterampilan, dan kecakapan dalam membuat karya ilmiah.


