
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar.

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah

kegiatan belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindak guru, suatu

pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain merupakan peningkatan

kemampuan mental siswa.1 Kemajuan siswa tersebut diperoleh melalui penilaian,

seperti tes. Hasil mengerjakan tes atau tugas tersebut dapat mengungkapkan hasil

belajar seorang siswa, apakah siswa mengalami kemajuan dalam belajar ataupun

belum

Untuk mencapai hasil belajar yang ideal, kemampuan para pendidik

teristimewa guru dalam membimbing belajar siswa-siswanya amat dituntut. Jika

guru dalam keadaan siap dan memiliki profesiensi (berkemampuan tinggi) dalam

menunaikan kewajibannya, harapan terciptanya sumber daya yang berkualitas

sudah tentu akan tercapai. Demikian juga halnya dengan guru yang mengajarkan

mata pelajaran Akidah Akhlak.

Untuk meningkatkan hasil belajar, perlu didukung oleh suatu strategi

tertentu. Erman Suherman menjelaskan seorang guru disadari atau tidak, harus

memilih strategi tertentu agar pelaksanaan pembelajaran di kelas berjalan lancar

1 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Proses Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),
h. 3
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dan hasilnya optimal. Tidak ada seorangpun guru yang tidak mengharapkan

demikian, karena setiap guru masih mempunyai nurani yang peka terhadap anak

didiknya. Tidak ada guru yang menginginkan kondisi pembelajaran yang kacau

dengan perolehan hasil belajar yang jelek, sehingga setiap guru pasti akan

mempersiapkan strategi pembelajaran yang matang dan tepat. 2

Begitu juga halnya dalam pengajaran Akidah Akhlak, seorang guru harus

mampu memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai

dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Jika seandainya guru tidak

memiliki pemahaman yang baik tentang suatu strategi pembelajaran, maka hal itu

akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan pengajaran.

Di Madrasah Ibtidaiyah Plus Ulil Albab Kecamatan Inuman Kabupaten

Kuantan Singingi telah dilakukan berbagai upaya oleh guru untuk meningkatkan

hasil belajar siswa. Adapun di antara upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru

adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

2. Menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran

3. Guru selalu memberikan umpan balik kepada siswa saat proses

pembelajaran dengan cara selalu bertanya kepada siswa.

4. Guru telah mengevaluasi belajar siswa.

Setelah upaya-upaya tersebut dilakukan, kenyataannya hasil belajar siswa

belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya, hal

ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

2 Erman Suherman, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, (Bandung: JICA-
Universitas Pendidikan Indonesia, 2004), h. 5-6



1. Dari 18 orang siswa, terdapat 8 orang atau 44,44% yang belum mencapai nilai

di atas KKM yang telah ditetapkan.

2. Siswa terkesan sulit untuk menjawab soal ulangan, hal ini terlihat ketika

dilakukan ulangan hanya 10 orang atau 55,56% siswa yang dapat menjawab

soal dengan benar.

3. Sebagian siswa dari 18 orang siswa tidak dapat menyelesaikan tugas yang

diberikan guru, baik pekerjaan di kelas maupun pekerjaan rumah.

4. Siswa yang remedial setelah ujian mencapai 50% dari jumlah siswa 18 orang

siswa.

Fenomena atau gejala di atas, dapat dipahami bahwa hasil belajar siswa

masih tergolong rendah. Hal ini mendorong peneliti untuk memberikan solusi

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak,

yaitu dengan penerapan Strategi pembelajaran aktif Tipe Musykilat Al-Thullab.

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab merupakan strategi yang

dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan siswa, dan memberikan peluang

kepada seluruh siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum difahami dalam

permasalahan yang didiskusikan.3

Ismail mengemukakan tiga alasan yang menjadi keunggulan strategi

pembelajaran aktif Tipe Musykilat Al-Thullab, yaitu:

1. Dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan siswa.
2. Memberikan peluang kepada seluruh siswa untuk menanyakan hal-hal

yang belum difahami.
3. Melibatkan siswa dalam belajar, sehingga memicu meningkatnya hasil

belajar siswa.4

3 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif,
Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan), (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 90

4 Ibid,  h. 91



Melihat permasalahan dan keunggulan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe

Musykilat Al-Thullab di atas, diperkirakan dapat mengurangi kegagalan siswa

dalam belajar dan meningkatnnya hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Strategi

Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab Untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Akidah Akhlak Pada Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Plus Ulil

Albab Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”.

B. Defenisi Istilah

1. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab merupakan strategi

yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan siswa, dan memberikan

peluang kepada seluruh siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum difahami

dalam permasalahan yang didiskusikan.5

2. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari proses perubahan prilaku berkat

pengalaman dan latihan. Hasil tersebut berupa skor atau nilai yang diperoleh

setelah proses pembelajaran.6 Sedangkan hasil belajar yang dimaksud peneliti

adalah hasil yang diperoleh dari tes setiap siklus dalam pembelajaran Akidah

Akhlak secara individual dan klasikal atau berkelompok.

3. Akidah Akhlak

Akidah Akhlak merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang cara

meyakini dan mempercayai sesuatu dengan mantap, serta mempelajari adap

5 Ibid, h. 90
6 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 11



kebiasaan atau tindakan yang sesuai dengan ide-ide maupun aturan yang

berlaku dalam masyarakat.7

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah penerapan strategi

Pembelajaran Aktif Tipe Musykilat Al-Thullab dalam meningkatkan hasil belajar

Akidah Akhlak pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Plus Ulil Albab

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian

ini adalah: untuk meningkatkan hasil belajar Akidah Akhlak pada siswa kelas

IV Madrasah Ibtidaiyah Plus Ulil Albab Kecamatan Inuman Kabupaten

Kuantan Singingi dengan penerapan strategi Pembelajaran Aktif Tipe

Musykilat Al-Thullab.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain:

a. Bagi siswa

1) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah

Plus Ulil Albab Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

7 Rosihan Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 14



2) Memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses

belajar mengajar di kelas.

b. Bagi guru

1) Meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan proses

pembelajaran yang efektif dan efisien.

2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya.

c. Bagi Sekolah :

1) Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan

hasil belajar siswa.

2) Meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan kualitas

pembelajaran.

d. Bagi Peneliti

1) Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana Pendidikan SI

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Suska Riau.

2) Menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang perbaikan

pembelajaran.

3) Menambah wawasan peneliti tentang peningkatan hasil belajar siswa

melalui penelitian tindakan kelas.




