
 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, terlihat begitu cepatnya pertumbuhan dan 

perkembangan teknologi. Berbagai macam informasi dapat kita dapatkan dengan 

begitu mudah baik dari buku, televisi, internet maupun media-media lainnya. 

Dan pengenalan teknologi tersebut diharapkan dapat memberi wawasan dan juga 

menarik minat anak mengembangkan cita-cita untuk menjadi ahli dalam bidang 

tertentu. 

Ada banyak hal yang ditimbulkan dari pertumbuhan dan perkembangan 

teknologi tersebut, disamping banyak dampak positif yang kita dapatkan, namun 

juga tidak terlepas dari dampak negatifnya. Kecanggihan teknologi informasi 

tersebut terkadang dapat membuat khususnya para pelajar maupun mahasiswa 

tergelincir bahkan salah arah. 

Berawal dari kondisi tersebut yang dihadapi para pelajar maupun 

mahasiswa maka dari itu dibutuhkan sebuah metode yang tepat dalam proses 

pembelajaran, mengingat kedua peran keduanya yaitu pelajar dan mahasiswa 

merupakan golongan pemuda yang memegang peran penting dalam menentukan 

kemajuan sebuah bangsa. Bagaimana jadinya nasib suatu bangsa jika generasi-

generasi penerusnya telah salah arah. 
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Sebagian besar golongan pemuda tersebut merupakan golongan remaja 

yang sedang bersungguh-sungguh menemukan sesuatu dalam hidupnya. Dimana 

dalam kehidupan selanjutnya sudah pasti banyak diwarnai berbagai 

permasalahan dan dituntut dalam pengambilan keputusan seiring dengan 

berkembangnya kedewasaannya. Dan ironisnya banyak dari golongan ini kurang 

bangga pada dirinya sendiri, bahkan cenderung membandingkan dengan 

karakter-karakter yang kerap muncul di berbagai media seperti televisi, majalah 

maupun internet. 

Oleh karena itu, sedini mungkin rasa percaya diri itu perlu ditanamkan 

disetiap pikirannya bahwa manusia memiliki keunikan, kemampuan (potensi) 

dan perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dan tidak ada 

kata harus sama dengan orang lain, karena dihadapan-Nya kita semua 

mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar dengan manusia lainnya, tidak 

ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi, tetapi yang membedakan hanyalah 

amal baik selama hidupnya. 

Kepercayaan diri ini selanjutnya dapat menentukan seberapa besar potensi 

atau kemampuan diri yang kita gunakan, seberapa baik dan efektif tindakan kita 

dan tentu saja akhirnya akan menentukan hasil yang didapatkan. Apabila kita 

berhati-hati,  kepercayaan diri yang salah akan sangat merugikan diri kita 

sendiri.1  

                                                 
1 Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 12 
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Dengan kepercayaan diri seseorang dapat berpikir dan bertindak 

antisipatif artinya apa yang dipikirkan cenderung melihat kearah masa depan. 

Pikiran antisipatif dapat memperhitungkan sisi kelebihan dan kelemahan diri 

sendiri, sehingga orang yang percaya diri dapat merasa siap untuk menerima 

merasakan kegagalan. Namun demikian, dengan rasa percaya diri, dia akan 

bangkit lagi guna memperbaiki diri sehinga dapat meraih keberhasilan 

hidupnya.2 

Dan sebagai seorang pelajar atau mahasiswa mereka menempuh 

pendidikan tidak lain adalah demi sebuah tujuan menciptakan para pelajar yang 

berkualitas demi kemajuan dan masa depan bangsa. Sebagaimana mengacu pada 

definisi dan tujuan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), yang termaktub 

dalam UU No 2 tahun 2003 tentang Sisdiknas dibawah ini. 

“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.”3 

Dalam rangka meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, perbaikan dan 

penyempurnaan sistem pengajaran merupakan upaya yang paling langsung dan 

paling realitas. Upaya tersebut diarahkan kepada kualitas pengajaran sebagai 

                                                 
2 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 81 
3 Piet A. Sahertian, Profil Pendidik Profesional, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 16 
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suatu proses yang diharapkan dapat menghasilkan hasil belajar para siswa. 

Teknologi pengajaran adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran. Konsep teknologi pengajaran merupakan 

bagian dari teknologi pendidikan yang bertolak dari pandangan bahwa 

pendidikan dan pengajaran merupakan satu sistem. Teknologi pengajaran juga 

memberikan alternative terhadap rancangan program pengajaran dan strategi 

pelaksanaannya. 

Sebagai pengajar, guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas 

tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa. Dalam 

hal ini guru harus mengetahui materi yang akan diajarkan, menguasai 

penggunaan strategi dan metode mengajar yang akan digunakan untuk 

menyampaikan bahan ajar dan menentukan alat evaluasi pendidikan yang akan 

digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, aspek-aspek manajemen kelas 

seperti fasilitas yang memadahi dan dasar-dasar pendidikan yang provesional 

sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman siswa. 

Sesuai dengan perannya sebagai pengajar, guru mempunyai berbagai tugas 

dalam proses belakar mengajar dengan muridnya. Dalam pelaksanaan tugas 

tersebut, guru harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang 

proses belajar mengajar termasuk strategi dan metode mengajarnya. 

Pada kenyataannya, sesuatu yang paling menonjol tentang bagaimana 

metode guru dalam menyampaikan materi pelajaran yang sampai saat ini 
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mayoritas masih hanya menggunakan metode-metode secara monoton, seperti 

ceramah tanpa menggunakan media  alat pembelajaran yang telah ada.  

Padahal, seorang siswa memiliki daya serap yang rendah terhadap 

informasi dan hafalan. Sebagian besar dari mereka lebih mudah menangkap atau 

menerima dalam pelajaran apabila mereka mengalaminya sendiri. Untuk itu itu, 

upaya guru dalam mengembangkan metode pengajaran sangat dibutuhkan untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan, kemampuan, kecepatan dan caranya sendiri. 

Dari berbagai metode dan model pengajaran yang sudah dilaksanakan, 

pengajaran individual akan senantiasa merupakan masalah yang menarik 

perhatian para pendidik. Sejak lama diketahui adanya perbedaan antara berbagai 

individu yang tak dapat tiada harus diperhatikan. Perbedaan terdapat juga dalam 

gaya belajar murid. Maka dengan itu macam-macam usaha yang telah dijalankan 

untuk memenuhi perbedaan individual dalam proses belajar mengajar, antara lain 

adalah dengan Metode Pengajaran berprograma (programmed instruction). 4 

Perbedaan pokok antara pengajaran tradisional dan pengajaran modern 

ialah adanya perhatian pada berfikir kreatif dan eksperimental pada pengajaran 

modern, yang hampir – hampir tidak diperhatikan pada pengajaran tradisional. 

Pendidikan tradisional itu mewariskan, pendidikan modern mengembangkan, 

pendidikan tradisioanal itu menguasahi pengetahuan, sedangkan pendidikan 

                                                 
4 Nana sudjana dan Drs. Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, (Bandung: Sinar baru 

algensindo ,  2007) 59 
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modern memecahkan problem Pendidikan menggunakan jasa-jasa metode ilmiah 

dan penemuan teknologi, pendidikan tradisioanal kurang sekali memperhatikan 

hal itu.5 

Padahal kemajuan besar-besaran dalam pengajaran zaman modern ini 

telah berhasil menemukan berbagai metode mengajar yang tampaknya 

mendasarkan diri pada jasa-jasa skinner dan kawan-kawanya. Oleh karena itu, 

semua metode mengajar tampaknya berorientasi pada metode pengajaran 

berprograma. Akan tetapi, apakah metode pengajaran berprograma 

(Programmed instruction) itu ?6 

Secara singkat Metode (Programmed Instruction) Pengajaran 

Berprograma adalah metode yang langkah-langkahnya disusun secara 

terprogram, sehingga dengan cara seperti itu metode tersebut ikut mengajar 

murid.7 Langkah-langkah itu ditentukan berdasarkan analisis keseluruhan bahan 

yang akan disampaikan. Tiap langkah dituangkan dalam bentuk “frame” atau 

bingkai yang berisi suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh pelajar. Jawaban 

atau respon siswa segera dinilai, sehingga siswa mengetahui apakah ia benar atau 

salah. Kesalahan segera diperbaiki dan murid melanjutkan pelajaran. Melalui 

                                                 
5 Dr.M.Saleh Muntasir, Pengajaran terprogran, teknologi pendidikan dengan pengandalan tutor, 

(Jakarta :  CV. Rajawali , 1985) , 27 
6 Dr. Akhmad Tafsir, Metodologi  Pengajaran Agama islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 

58 
7 Dr. Akhmad Tafsir, Metodologi  Pengajaran Agama islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 

58 
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langkah-langkah yang tersusun rapi itu diharapkan murid akan mencapai tujuan 

pelajaran itu, yaitu memperoleh bentuk kelakuan yang diinginkan.8 

Dari kenyataan diatas, peneliti bermaksud mengangkat objek penelitian 

dilapangan tentang bagaimana proses pelaksanaan Metode Pengajaran 

Berprograma berpengaruh terutama untuk bidang studi Aqidah Akhlak, 

disamping itu, peneliti hendak ingin melihat, bagaimana pemahaman siswa 

dalam mengikuti proses pengajaran tersebut. Untuk memudahkan penelitian ini, 

peneliti mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “ Pengaruh Implementasi 

Metode Programmed Instruction (Pengajaran Berprograma) Terhadap 

Tingkat Pemahaman Siswa Pada Bidang Studi Aqidah Akhlak Di MTs 

Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo “. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa masalah yang timbul yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Metode Programmed Instruction (Pengajaran 

Berprograma) di MTs  Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo 

2. Bagaimanakah Pemahaman Siswa Pada Bidang Studi Aqidah Akhlak di MTs 

Negeri  Tlasih Tulangan Sidoarjo 

                                                 
8 Dr.Nana sudjana dan Drs. Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, (Bandung: Sinar baru algensindo,  
2007), 59 
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3. Adakah Pengaruh Pelaksanaan Metode Programmed Instruction (Pengajaran 

Berprograma) Terhadap Tingkat Pemahaman Siswa Pada Bidang Studi 

Aqidah Akhlak di MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo  

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Metode Programmed 

Instruction (Pengajaran Berprograma) di MTs  Negeri Tlasih Tulangan 

Sidoarjo  

2. Ingin mengetahui Tingkat Pemahaman Siswa terhadap Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Di MTs Negeri Tlasih Tulagan Sidoarjo. 

3. Untuk mengetahui Adakah Pengaruh Implementasi Metode Programmed 

Instruction (Pengajaran Berprograma) Terhadap Tingkat Pemahaman Siswa  

pada Bidang Studi Aqidah Akhlak di MTs  Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo  

D. Kegunaan penelitian: 

Penulis berharap banyak hal yang merupakan hasil dari penelitian skripsi ini 

akan berguna bagi banyak pihak, secara spesifik harapan kegunaan penelitian ini 

adalah : 

1. Dapat memberikan Cakrawala berfikir Ilmiah bagi Mahasiswa   pada 

umumnya dalam upaya pengembangan pendidikan. 
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2. Sebagai bahan informasi dan suatu pengalaman bagi peneliti sebagai calon 

pendidik guna meningkatkan pengetahuan dalam mengelola proses 

pembelajaran. 

3. Sebagai sumbangan pikiran bagi kalangan Pendidikan di MTs Negeri Tlasih 

Tulangan Sidoarjo bagi perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar, 

khususnya pada mata Pelajaran Aqidah Akhlak. 

4. Bagi sekolah dan institusi pendidikan pada umumnya merupakan kontribusi 

tersendiri, atau minimal dapat dijadikan sebagai referensi tambahan guna 

mendukung tercapainya proses belajar mengajar yang lebih baik. 

D. Definisi Operasional 

1. Pengaruh adalah Daya yang ada atau dari sesuatu (orang / benda, yang lainya) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.9 

2. Metode adalah cara untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak 

didik.10 Metode secara harfiah bearti ” cara” dalam pemakaian yang umum 

yang artinya sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan 

pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep sistematis.11 

3. Programmed Instruction (Pengajaran Berprograma) adalah pengajaran yang 

langkah – langkahnya dirancang atau disusun secara terprogram, sehingga 

                                                 
9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 664 
10 Jalaludin, Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Pengembangan Pemikiranya,  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,  1996), 52 
11 Muhibbin Syah, Psikologi  Pendidikan Agama Islam dengan Pendekatan baru, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 1999), h.201 
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dengan cara seperti itu metode tersebut ikut mengajar murid.12 Langkah-

langkah itu ditentukan berdasarkan analisis keseluruhan bahan yang akan 

disampaikan. Tiap langkah dituangkan dalam bentuk “frame” atau bingkai 

yang berisi suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Jawaban atau 

respon siswa segera dinilai, sehingga siswa mengetahui apakah ia benar atau 

salah. Kesalahan segera diperbaiki dan murid melanjutkan pelajaran. Melalui 

langkah-langkah yang tersusun rapi itu diharapkan murid akan mencapai 

tujuan pelajaran tersebut, yakni memperoleh bentuk kelakuan yang 

diinginkan.13 

Jadi Metode Programmed Instruction (Pengajaran Berprogama) yaitu 

Suatu proses Pembelajaran yang dilakukan antara seorang guru dan murid 

secara langsung dengan menggunakan suatu alat yang sudah disusun secara 

terprogram dengan sederhana dengan maksud untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

4. Pemahaman adalah berasal dari kata paham, yang mempunyai arti tanggap, 

mengerti, benar, pandangan, ajaran. 14 Pemahaman disini diartikan 

kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau 

menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 

                                                 
12 Dr. Akhmad Tafsir, Metodologi  Pengajaran Agama islam, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 1996) , 58 
13 Dr.Nana sudjana dan Drs. Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, (Bandung: Sinar baru 

algensindo,  2007) 59 
14 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: rineka cipta, 1999), 22 
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diterimahnya.15 Artinya, seorang siswa atau peserta didik memahami dalam 

tiga ranah. Pada ranah kognitif, yaitu dia harus tahu dan bisa menjelaskan  

lewat kata-katanya sendiri tentang penjelasan guru pada bidang studi yang 

diajarkan. Pada ranah afektif, peserta didik diharapkan dapat memahami 

pelajaran dengan menggunakan keberaniannya bertanya dan menjawab setiap 

persoalan yang muncul pada setiap pembelajaran, serta dapat mengubah dan 

menampilkan sikap yang lebih baik. Dan pada ranah psikomotorik, siswa 

harus memahami untuk dapat melakukan atau mempraktekkan hal-hal yang 

positif atau baik bagi dirinya dan orang lain atas apa yang telah dijelaskan 

oleh seorang guru.  

5. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar.16 

6. Aqidah Akhlak adalah Suatu bidang studi yang mengajarkan dan 

membimbing untuk dapat mengetahui, memahami dan meyakini Aqidah Islam 

serta dapat membentuk dan mengamalkan tingkah laku yang baik yang sesuai 

dengan ajaran Islam.17 

Berdasarkan interpretasi diatas, yang dimaksud dengan judul skripsi” Pengaruh 

Metode Programmed Instruction terhadap pemahaman siswa pada bidang studi 

Aqidah akhlak di MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo adalah upaya untuk 

mengetahui adanya pengaruh atau tidak ada pengaruh dengan diterapkannya Metode 

Programmed Instruction terhadap pemahaman siswa pada bidang studi Aqidah 

akhlak di MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo. 

                                                 
15 Hamzah B, uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara , 2006) , 36 
16 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: rineka cipta, 1999), 22 
17 Zakiyah Darajat , Dkk , Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara , 2004), h. 173 
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E. Sistematika pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari beberapa bab, yang mana masing-

masing bab mempunyai beberapa sub bab pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar 

penela’ah dan pemahaman terhadap seluruh skripsi ini dapat lebih mudah. 

Adapun kerangkanya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika 

Pembahasan. Dan uraian isi bab ini dapat dilihat pada bab I 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tinjauan teori tentang Metode Programmed 

Instruction (Pengajaran Berprograma) yang meliputi Pengertian Metode 

Programmed Instruction (Pengajaran Berprograma), Ciri – ciri dan Macam-

macam Metode Programmed Instruction (Pengajaran Berprograma), Keunggulan 

dan  Kelemahan Metode Programmed Instruction (Pengajaran Berprograma), 

Cara Menyusun Metode Programmed Instruction (Pengajaran Berprograma). 

Tinjauan tentang pemahaman yang meliputi Pengertian Pemahaman siswa, Proses 

Pemahaman, tolok ukur untuk mengetahui Pemahaman siswa, Faktor – faktor 

yang mempengaruhi Pemahaman siswa, Langkah-langkah dalam meningkatkan 

pemahaman siswa pada bidang studi aqidah akhlak. Tinjauan tentang mata 

pelajaran  aqidah akhlak yang meliputi Pengertian mata pelajaran Aqidah Akhlak, 

Dasar mata pelajaran Aqidah Akhlak, tujuan mempelajari mata pelajaran Aqidah 
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Akhlak, Ruang lingkup mata pelajaran Aqidah Akhlak. Dan tinjauan tentang 

Pengaruh Metode programmed Instruction (Pengajaran Berprograma) terhadap 

pemahaman siswa pada bidang studi aqidah akhlak, dan hipotesis. Dan uraian isi 

pada bab ini bisa dilihat pada bab II 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalan bab ini berisi tentang jenis - jenis Penelitian, Rancangan 

penelitian, Populasi dan sampel, Instrumen penelitian, metodologi Pengumpulan 

data, dan analisis data  

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi dan gambaran umum objek 

penelitian, penyajian data dan analisis data. Adapun gambaran objek penelitian 

yang meliputi Sejarah berdirinya sekolah, letak geografis, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan guru dan karyawan, keadaan siswa, keadaan sarana dan 

prasarana sekolah. Sedangkan Penyajian data meliputi data tentang Metode 

Programmed Instruction dan pemahaman siswa pada bidang studi aqidah akhlak. 

Serta analisis data. Dan uraian isi pada bab ini dapat dilihat pada bab IV.  

BAB V    : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran yang berkenaan 

dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, dan lampiran-

lampiran. Dan uraian isi pada bab ini dapat dilihat pada bab V, daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

                       




