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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi jiwa anak

didik agar mereka mau melakukan berbagai kegiatan belajar, seperti membaca,

memahami, menganalisis, membandingkan, menyimpulkan dan sebagainya

dengan motivasi yang tinggi dan dalam suasana yang menyenangkan,

mengairahkan dan mengembirakan. Dalam hal ini, upaya guru dapat memberi

pemahaman yang baik kepada siswa tentang prinsip-prinsip Islam agar siswa

dapat memahami pelajaran tidak dalam satu konsep umum melainkan siswa

dapat mengembangkan serta membandingkan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sesungguhnya, upaya guru mengajar merupakan salah satu sarana

untuk menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan baik berupa umum maupun

secara keagamaan atau menyatukan antara yang umum dan agama lalu

dikembangkan dalam pendidikan sehingga terdapat keseimbangan antara

pendidikan agama dan sains.

Memberi pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam merupakan  salah

satu aspek yang patut diperhatikan dalam proses belajar mengajar tersebut

karena proses mengajar tidak hanya bertujuan untuk melahirkan manusia yang

cerdas, pintar dan menguasai ilmu pengetahuan secara teoritis akan tetapi juga

bertujuan untuk membentuk manusia beradab, berakhlak, beretika, patuh pada

agama dan bangsanya.
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Pendidikan Islam nilai-nilai yang di ambil dalam al-quran dan sunnah

tersebut diinternalisasikan dengan memberi pemahaman yang baik kepada

siswa melalui proses pembelajaran. Salah satunya pelajaran ilmu ekonomi

dalam Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola

prilaku manusia yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan saran

pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Seperti

menjelaskan bahwa timbulnya masalah ekonomi yang sangat mencolok dari

ilmu ekonomi dalam Islam berawal dari kebutuhan yang  sangat banyak tetapi

alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas, distribusi kekayaan dan

kepemilikannya, cara melakukan transanksi terhadap kekayaan, pelaku

kegiatan ekonomi serta prilaku konsumen dan produsen yang selalu diawasi

oleh Allah senantiasa bersama Allah, niat karena Allah dan tujuan akhirnya

untuk Allah sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera.

Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengajarkan

dan memberi pemahaman kepada siswa, antara lain:

1. Guru mengidentifikasikan keterampilan, pengetahuan dan prestasi

penting yang dapat ditangkap oleh siswa.

2. Sekali topik yang bermanfaat dan hasil atau tujuan penting

ditentukan, kemudian guru dapat menunjukkan cara terbaik untuk

siswanya dalam memperoleh pemahaman.

3. Penambahan pada kurikulum yang diarahkan oleh guru, siswa

memperoleh manfaat dengan menentukan kurikulum mereka sndiri

4. Strategi lain dalam mengajar untuk pemahamn adalah menawarkan

kemungkinan magang diluar kelas bagi siswa.

5. Guru menyediakan tempat kosong agar siswa dapat mengunakan

keterampilan berpikir.
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6. Penilaian yang dapat digabungkan secara alami melalui seluruh

kegiatan belajar.1

System mengajar prinsip keislaman yang diberikan pada siswa tidak

terbatas subjek  pelajarannya. Semua guru harus memiliki kepribadian muslim

dan sekaligus mampu memberi prinsip keislaman melalui subjek pelajaran

yang disampaikan dikarenakan tempat mengajarnya berbasis keagamaan.

Dalam kurikulum yang baik dan relevan untuk mencapai tujuan pendidikan

Islam adalah belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu

melakanakan dan berbuat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang

lain dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenakan.2 Sehingga,

pemahaman siswa terhadap pelajaran ekonomi dapat dilaksanankan dengan

baik.

Berdasarkan  studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah

Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru upaya guru ekonomi memberi pemahaman

siswa tentang prinsip-prinsip Islam pada proses pembelajaran  khususnya

ekonomi, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Guru mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan beum maksimal.

2. Guru memberi kesempatan praktek bagi siswa diluar kelas belum maksimal.

3. Guru menyediakan tempat kosong agar siswa mengunaka keterampilan

berpikir belum maksimal.

1Hamzah dkk, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran, Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2010., Ed.1, Cet. 2, h.172-174.

2 Wahidmurni. Pengembangan Kurikulum IPS dan Ekonomi, UIN-Maliki Press:Malang,
2010., h. 62
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4. Guru memberitahukan nilai guna pelajaran yang sedang dipelajari belum

maksimal.

Berdasarkan masalah tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ Upaya Guru Ekonomi  Memberi Pemahaman

Siswa Tentang Prinsip-Prinsip Islam Pada Proses Pembelajaran Ekonomi

Di Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian terhadap judul ini maka penulis

kemukakan beberapa istilah antara lain:

1. Upaya guru adalah  ihktiar, usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu

maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Guru

adalah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan

bimbingan belajar terhadap sejumlah peserta didik.3 Adapun upaya guru

dalam penelitian ini adalah usaha guru untuk memberikan motivasi yang

baik kepada siswa dalam  peroses pembelajaran ekonomi dengan

mengunakan  prinsip-prinsip Islam.

2. Memberi pemahaman siswa adalah suatu kesanggupan  dalam memberikan

dan  menyebutkan kembali isi argumentasi, eksposisi atau deskripsi tentang

topic tertentu.4 Adapun maksud penelitian ini adalah kesanggupan guru

dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan harapan tujuan

pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses belajar antara didik dan

pendidik yang dinamis dan terarah sesuai dengan ajaran Islami.

3Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: balai pustaka, 2002), h.,1250.
4Abdul Razak, Membaca Pemahaman Teori dan Aplikasi Pengajaran, Pekanbaru:

PT.Autogragi, 2007. h.,11.
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3. Prinsip-prinsip Islam adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar

orang berfikir, bertindak dan sebagainya, Prinsip Islam adalah  sebagai

kebenaran yang bersifat universal sifatnya  dan menjadi dasar  dalam

merumuskan  perangkat  pendidikan Islam berdasarkan ajaran Islam, baik

filsafat pendidikan, teori maupun praktek.5 Adapun maksud peneliti adalah

guru bisa memberikan pemahaman bahwa pendidikan Islam dapat

mengembangkan dan menumbuhkan secara fisik, akal, akhlak, sosial dan

ekonomi masyarakat yang seimbang, serasi dan terpadu sehingga dapat

membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat terutama dalam proses

pembelajaran ekonomi.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasikan

permasalahannya, yaitu: belum adanya upaya guru ekonomi memberi

pemahaman siswa tentang prinsip-prinsip Islam dalam proses pembelajaran

ekonomi secara maksimal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan  identifikasi  masalah tersebut, maka peneliti membatasi

masalah dengan memfokuskan penelitian pada “Upaya Guru Ekonomi

Memberi Pemahaman Siswa Tentang Prinsip-Prinsip Islam Pada Proses

Pembelajaran Ekonomi di Kelas XI IPS MA Diniyah Putri Pekanbaru”.

5 Ramayulis dan Syamsul Nizar.,Loc.cit.h.,95.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah

penelitiannya yaitu: bagaimana upaya guru dapat memberikan pemahaman

kepada siswa tentang prinsip-prinsip  Islam pada proses pembelajaran

ekonomi di kelas XI IPS Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan perumusan masalahnya, maka

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai dimana upaya guru dalam

memberi pemahaman kepada siswa tentang prinsip-prinsip  Islam dalam

proses pembelajaran ekonomi dan menjelaskan factor pendukung dan

penghambat siswa dalam memahami prinsip-prinsip Islam di Madrasah

Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat

yang akan diharapkan penelitian ini yaitu:

a. Bagi siswa

Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pelajaran ekonomi

tentang prinsip-prinsip Islam dalam proses pembelajaran ekonomi dan

agar siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran ekonomi.

b. Bagi guru

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya.
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c. Bagi sekolah

Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan

keagamaan yang ditanam kepada peserta didik melalui usaha guru dalam

proses pembelajaran khususnya pelajaran umum seperti ekonomi.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan penulis serta mendapatkan informasi

mengenai prinsip-prinsip Islam dalam proses pembelajaran umum

khususnya ekonomi.


