
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat menarik untuk

dibahas, Sebab pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Mengingat sangat

pentingnya bagi kehidupan, maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas dan berpotensi seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan

masyarakat dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia yang

lebih berkualitas.1 Proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah pada dasarnya

adalah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang

mempunyai sejumlah komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi antara

satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan. Salah satu

komponen dari sistem pembelajaran tersebut adalah metode mengajar.2

Pada umumnya dalam proses pembelajaran sirah nabawi sebagian siswa

merasa kesulitan untuk menerima dan mencerna materi-materi yang disajikan

karena materi Sirah nabawi berhubungan dengan peristiwa pada masa lampau,

namun kita dianjurkan mempelajari kisah-kisah terdahulu supaya dapat kita ambil

pelajaran, Sebagaimana firman Allah SWT QS. Yusuf ayat 111 yang berbunyi:




1Dede Rosyada, Peradigma Pendidikan Demokratis, Jakarta: Kencana, 2004, h. 25
2Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999,h.4
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Artinya: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran
bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang
dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan
menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang
beriman.(Q.S.Yusuf ayat 111)3

Akan tetapi, tidak hanya materi Sirah nabawi yang mempengaruhi kesulitan

belajar siswa tetapi juga banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

metode yang digunakan. Guru sebagai penyaji dalam proses belajar mengajar

seharusnya berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Salah

satu cara guru dalam mengembangkan kompetensi yang dimilikinya yakni dengan

mempelajari dan menerapkan metode yang sesuai dengan mata pelajaran tersebut

sehingga siswa bersemangat  dan berbahagia mengikuti pelajaran  dikelas,

bukannya terbebani dan menjadikan pelajaran di kelas sebagai momok.4

Penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dapat mempermudah proses

pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Tanpa metode dan

srategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan

pembelajaran yang sudah ditetapkan sulit tercapai, dengan kata lain pembelajaran

tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien.5

Di sekolah guru merupakan teladan bagi anak-anak muridnya, sebagaimana

Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya, Dalam agama Islam sangat

3 Qur’an Surat Yusuf ayat 111
4 Moh. Sholeh Hamid, Metode Edutainment, Jakarta: Diva Press, 2011, h. 14
5 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 2
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menghargai  orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan ( guru)6, sehingga al-

Qur’an menjelaskan hal tersebut didalam surat Al-Mujadilah ayat 11:














Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S.Al-Mujadillah:11)7

Dalam proses pembelajaran guru tidak hanya berperan sebagai model atau

teladan bagi siswa yang diajarnya tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran

(manager of learning), efektifitas pembelajaran terletak dipundak guru, oleh

karena itu  keberhasilan proses pembelajaran  sangat ditentukan oleh kualitas atau

kemampuan guru.8

Kemampuan guru sangat dituntun dalam mengelolah kelas agar suasana

belajar siswa selalu aktif dan produktif melalui strategi dan metode mengajar yang

direncanakan. Guru merupakan ujung tombak yang berada garis terdepan yang

langsung berhadapan dengan siswa melalui kegiatan pembelajaran agar tercipta

6 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, cet -9, 2011, h. 40
7 Qur’an surat Al-Mujadillah ayat 11
8Wina Sanjaya, Srtategi Pembelajaran Berorientasi Sandar  Proses Pendidikan, Jakarta: Kencana

Prenada Media Group,2006, cet- 5,h. 52
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suasana belajar yang aktif.9 Pada hakikatnya belajar adalah wujud keaktifan siswa

walaupun derajatnya tidak sama antara satu dengan yang lainnya dalam suatu

proses belajar mengajar di kelas.

Belajar pada hakikatnya merupakan rangkaian kegiatan yang menuntun

keaktifan, baik guru maupun siswa. Belajar adalah Suatu proses dimana siswa

harus aktif. Dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa merupakan hal yang

sangat penting dan perlu diperhatikan oleh guru sehingga proses yang ditempu

memperoleh hasil yang optimal, berdasarkan penelitian ahli pendidikan di dalam

diri siswa terdapat prinsip aktif, keinginan untuk berbuat dan bekerja sendiri

prinsip aktif inilah yang mengendalikan tingka laku siswa.10

Keaktifan siswa dalam pembelajaran itu sendiri melalui aktivitas fisik

maupun fsikis, aktivitas fisik adalah peserta didik giat-aktif dengan anggota

badan, membuat sesutu (bekerja) ia tidak hanya duduk, mendengar, melihat

(pasif), aktivitas (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja dalam rangka

pengajaran.

Dalam aktivitas pembelajaran sering ditemukan murid yang bermasalah dan

siswa yang tidak aktif dalam belajar, akibatnya hasil pembelajaran tidak sesuai

dengan yang diharapkan, untuk dapat menumbuhkan dan menimbulkan keaktifan

siswa, Guru harus melakukan usaha-usaha dengan menggunakan teknik dan

metode yang mengaktifkan siswa dalam belajar.

9 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,Bandung: Sinar Baru,
Algensindo,1995,h. 76
10Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara,2009, h. 170
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Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah

Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar merupakan salah satu

lembaga pendidikan Islam yang menetapkan mata pelajaran Sirah Nabawi sebagai

salah satu pelajaran pokok yang wajib diikuti oleh seluru siswa,  berdasarkan

pantauan Penulis tampaknya keaktifan siswa dalam belajar mata pelajaran Sirah

Nabawi  masih kurang hal ini terlihat dari gejala-gejalah berikutPenyasawan

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar merupakan salah satu lembaga

pendidikan Islam yang menetapkan mata pelajaran Sirah Nabawi sebagai salah

satu pelajaran pokok yang wajib diikuti oleh seluru siswa,  berdasarkan pantauan

Penulis tampaknya keaktifan siswa dalam belajar mata pelajaran Sirah Nabawi

masih kurang hal ini terlihat dari gejala-gejala berikut:

1. Sebagian siswa tidak memperhatikan penjelasan Guru  ketika belajar

Sirah Nabawi

2. Sedikitnya kreatifitas dan keaktifan siswa, hal ini dilihat dari sebagian

kecil siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran

3. Masih banyak diantara siswa yang tidak mau bertanya terutama

tentang materi yang belum dipahami

4. Siswa jarang memberikan tanggapan atas permasalahan yang muncul

dalam proses belajar Sirah Nabawi

5. Kurangnya perhatian siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga

suasana kelas menjadi ribut

6. Kurangnya persaingan siswa dalam belajar
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Berdasarkan gejala-gejala tersebut Penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul ”Pengaruh Penerapan Metode Tanya Jawab

Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sirah

Nabawi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Penyasawan

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”.

B. Defenisi Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan

pemahaman terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu

ditegaskan, yaitu:

1. Metode Tanya Jawab adalah: Suatu cara mengajar dimana pendidik

mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang bahan pelajaran yang diajarkan

atau bahan bacaan yang mereka baca sambil memperhatikan proses berpikir

peserta didik.11

2. Keaktifan

Keaktifan merupakan kegiatan atau kesibukan siswa yang melibatkan

siswa dalam proses pembelajaran.12

3. Sirah Nabawi

Merupakan suatu mata pelajaran yang mempelajari, mengenalkan,

menghayati, dan memahami sebuah kehidupan Nabi dan pembelajaran tersebut

memberikan ibrah.13

11 Ramayulis ,Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta,Kalam Mulia,2005.h. 253
12 Melvin L. Silberman, Active Learning (101 cara belajar siswa aktif), Nusamedia, Bandung, cet-
3 ,2009
13 Abubakar Al-Jaza iriy, Al-Habib Muhammad Rasullullah,Jakarta,Pustaka Ibnu  Katsir,2010.h.2
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang ada di Latar Belakang masalah tersebut,maka

di identifikasi masalahnya:

a. Bagaimana penerapan Metode Tanya Jawab dalam mata pelajaran

Sirah Nabawi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Penyasawan

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

b. Bagaimana pengaruh Metode Tanya Jawab terhadap keaktifan

belajar siswa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Penyasawan

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

c. Bagaimana keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran Sirah

Nabawi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Penyasawan

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

d. Apakah dengan menggunakan Metode Tanya Jawab dapat

meningkatkan keaktifan belajar siswa di Madrasah Aliyah

Muhammadiyah Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar

2. Batasan Masalah

Disebabkan begitu banyaknya masalah yang dikemukakan diatas

maka peneliti membatasi  masalah penelitian pada” pengaruh penerapan

metode tanya jawab terhadap keaktifan belajar siswa pada mata



8

pelajaran sirah nabawi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Penyasawan

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada batasan masalah diatas, rumusan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut: apakah ada pengaruh penerapan

metode tanya jawab terhadap keaktifan belajar siswa pada mata

pelajaran sirah nabawi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Penyasawan

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini adalah

untuk mengetahui  pengaruh penerapan metode tanya jawab terhadap

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran sirah nabawi di Madrasah

Aliyah Muhammadiyah Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat

yang akan diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk lebih aktif dalam belajar.

b. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk memudahkan dalam

mengajar setelah mengetahui bahwa Metode Tanya Jawab

mempengaruhi keaktifan siswa dalam proses belajar.


