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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

demokratis serta bertangung jawab. Sesungguhnya dalam proses belajar 

mengajar terikat dengan empat unsur yaitu, guru, murid, materi yang diajarkan 

dan sistem pengajaran.  

Guru dan murid adalah dua unsur yang harus mendapatkan perhatian. 

Keduanya harus memiliki aturan-aturan tertentu, agar sistem belajar mengajar 

dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat.1 Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa di madrasah 

adalah pendidikan agama Islam yang terdiri dari Al-Qur’an Hadits, Aqidah 

Akhlak, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam, dengan penyampaian metode yang 

tepat dan benar maka mata pelajaran PAI dapat membentuk siswa menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa serta 

                                                 
1 Najib Kholid Al-Amir, Cara Mendidik Nabi SAW (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 81. 
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membina siswa supaya dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba dan 

khalifah-Nya.2 

Prof. DR. Ramayulis berpendapat bahwa metode adalah  cara yang harus 

ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode mengajar adalah jalan yang 

harus ditempuh untuk mengajar siwa supaya dapat mencapai tujuan belajar dan 

mengajar.3 Sedangkan menurut Drs. A. Muardi Chatib dan Drs. Paimun dalam 

buku Metodik Al-Qur’an Hadits, metode mengajar adalah alat atau cara untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.4 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits adalah kegiatan menyampaikan materi 

ilmu Al-Qur’an Hadits dalam proses pendidikan. Jadi metode mengajarkan Al-

Qur’an Hadits adalah memberikan tuntunan tentang jalan yang harus ditempuh 

dalam kegiatan menyampaikan materi pelajaran Al-Qur’an Hadits kepada siswa. 

Secara umum mata pelajaran Al-Qur’an Hadits memiliki potensi besar 

dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk mempraktekkan ajaran Islam 

yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran 

Islam. Sangat diperlukan materi Al-Qur’an Hadits yang berkualitas sebagai 

bahan ajar yang sehari-hari menjadi pegangan guru, dan diharapkan kelak para 

                                                 
2 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), 173. 
3 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Penerbit Kalam Mulia, 2001), 2. 
4 Chatib Muardi dan Paimun, Metodik Al-quran Hadits (Depag,1983), 39. 
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siswanya bisa menjadi generasi Qur’ani yang tangguh dalam mengahadapi 

tantangan zaman.5  

Temuan faktual di lapangan diketahui bahwa beberapa materi mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits terdapat kekeliruan yang cukup mengganggu dan 

mungkin bisa menyesatkan, seperti adanya Hadits yang belum jelas sumbernya, 

palsu dan kualitas keshahihannya perlu dipertanyakan. Ketika membicarakan 

ilmu Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam, maka seharusnya 

hadits-hadits yang diajarkan adalah hadits yang shahih berasal dari Nabi 

Muhammad SAW, agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif. 

Sekolah MIBU Becirongengor adalah lembaga pendidikan yang terletak 

di Desa Becirongengor RT 01/RW 03 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. 

Guru di MIBU Becirongengor berjumlah empat belas orang, 8 guru kelas dan 6 

guru bidang studi. Pada lembaga pendidikan tersebut, masih banyak guru yang 

sudah menguasai materi pelajaran dengan baik, tetapi tidak dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan baik, hal ini terjadi karena pembelajaran tersebut tidak 

didasarkan pada metode pembelajaran tertentu sehingga mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peningkatan hasil 

belajar melalui pembelajaran sangatlah diperlukan. Guru harus menciptakan 

                                                 
5 Mansur, M.A, Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 323. 
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metode pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan, sehingga dapat 

mengembangkan daya pikir siswa lebih kreatif, melibatkan siswa secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran, membuat anak berani mengungkapkan ide atau 

gagasan yang sesuai dengan materi, semua itu diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist materi ilmu tajwid 

khususnya. 

Ketika peneliti melakukan pengamatan di MIBU Becirongengor tepatnya 

pada kelas IV, banyak masalah pembelajaran yang dialami guru maupun para 

siswanya. Setelah peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di kelas 

IV tersebut, peneliti mengambil satu masalah saja untuk dikaji lebih dalam lagi 

tentang masalah yang peneliti anggap sebagai tugas untuk menyelesaikan 

pembuatan skripsi ini, yaitu masalah pada pembelajaran Al-Qur’an Hadist materi 

ilmu tajwid. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan guru bidang studi, 

peneliti menemukan banyak masalah belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits khususnya materi ilmu tajwid, diantaranya adalah siswa kurang semangat 

dalam belajar, sulit membaca Al-Qur’an sesuai dengan makhraj dan kaidah 

tajwidnya, serta siswa belum bisa menyebutkan bacaan dan huruf-huruf idgham 

dan iqlab. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil ulangan harian mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits kelas IV yang masih kurang memuaskan sebelum dilakukan 

penelitian. Dari siswa yang berjumlah 29 orang siswa hanya 12 siswa (41,38%) 
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yang berhasil mencapai nilai KKM dan 17 siswa (58,62%) yang nilainya masih 

di bawah KKM. 

Peneliti mengkaji lebih dalam lagi masalah-masalah pembelajaran pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dengan melakukan wawancara dengan guru 

mata pelajaranya, ternyata penyebab masalah itu muncul dikarenakan guru 

tersebut memang kurang memberikan contoh-contoh bacaan tajwid yang jelas 

dan langsung dari Al-Qur’an serta guru tersebut enggan memberikan contoh 

membaca surat-surat pendek yang sesuai dengan kaidah tajwidnya kepada siswa. 

Oleh karena itu, menurut peneliti salah satu usaha untuk mengatasi 

penyebab masalah pembelajaran di atas, hendaknya guru tersebut menggunakan 

metode drill yaitu dengan cara memberikan contoh-contoh bacaan tajwid 

langsung dari Al-Qur’an dan juga memberikan contoh cara membaca surat-surat 

pendek sesuai dengan makhraj dan kaidah tajwid secara berulang-ulang kepada 

siswa, serta sebagai tindak lanjutnya guru meminta siswa berlatih membaca 

sendiri di rumah dengan didampingi orang tuanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah: 
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1.  Bagaimana penggunaan metode drill dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

materi tajwid di kelas IV MIBU Becirongengor Sidoarjo? 

C. Tindakan yang Dipilih 

Tindakan yang dilakukan dalam menyesaikan masalah di atas, hendaknya 

guru memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada siswa yang nilainya 

belum tuntas, dengan demikian akan dapat menghasilkan suatu pembelajaran 

yang memuaskan di kelas. Dengan diberikanya perlakuan dan perhatian yang 

lebih baik dalam belajar di sekolah maupun di rumah, tentunya akan lebih baik 

pula penguasaan konsep terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya khususnya 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. Dengan diberikannya tugas dan latihan 

membaca surat-surat pendek (juz ‘amma) secara berulang-ulang dan terorganisir, 

paling tidak akan menambah sedikit demi sedikit kemampuan mereka dalam 

memahami bacaan tajwid. 

Guru memberikan banyak tugas dan latihan membaca secara berulang-

ulang kepada siswa, diharapkan siswa lebih rajin lagi belajarnya, baik itu dirasa 

memaksa bagi siswa atau itu karena diperintah sebagai tugas dengan perasaan 

terpaksa, yang jelas perlakuan itu semua mengkondisikan siswa harus rajin 

belajar. Dengan pola demikian tentunya siswa yang lebih banyak belajar.  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan atas perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.  Mendeskripsikan penerapan metode drill dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi ilmu tajwid mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas IV 

MIBU Becirongengor Sidoarjo. 

2.  Memaparkan tingkat hasil belajar siswa pada materi ilmu tajwid mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas IV MIBU Becirongengor Sidoarjo. 

E. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada masalah pembelajaran yang ada pada 

lembaga tersebut. Banyak masalah pembelajaran yang peneliti temukan. Karena 

pembahasan penelitian ini tidak lepas dari ruang lingkup penelitian, maka untuk 

menghindari kekaburan dan kesimpangsiuran pembahasan, peneliti membatasi 

pokok bahasan yang diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Mata pelajaran pendidikan agama Islam di MIBU Becirongengor Wonoayu 

Sidoarjo banyak sekali, diantaranya adalah Sejarah Kebudayaan Islam, 

Aqidah Akhlak, Al-Qur’an Hadits, Bahasa Arab, ASWAJA. Tetapi yang 

penulis teliti sekarang khusus mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi ilmu 

tajwid di kelas IV semester genap tahun ajaran 2010/2011. 
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2. Metode yang dapat dipakai pada penyampaian pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits sangatlah bermacam-macam. Tetapi yang dipakai peneliti dalam 

melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode drill untuk 

memperbaiki hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits meteri ilmu 

tajwid. 

F. Manfaat Penelitian 

   Hasil dari pelaksanaan penelitian ini akan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

Guru dapat dikit demi sedikit mamahami kekurangannya dalam mengajarkan 

sebuah pembelajaran. Dan diharapkan untuk mengubah metode yang telah 

dilakukan, serta menekankan untuk selalu memberikan tugas dan memberikan 

contoh-contoh yang jelas, sehingga permasalahan yang dihadapi siswa dapat 

di selesaikan. 

b. Bagi Siswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat mempelajari mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadist materi ilmu tajwid. 

c. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan sekolah MIBU Becirongengor dapat 

meningkatkan pemberdayaan pemberian tugas dan memberikan contoh-
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contoh yang jelas kepada para siswanya, agar hasil belajar siswa menjadi lebih 

baik. Dan metode drill ini perlu dicoba untuk diterapkan pada mata pelajaran 

lain. 

d. Bagi Masyarakat 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa pada 

pembelajaran di sekolah masih banyak masalah yang seharusnya perlu diteliti 

dan diberi solusinya, agar pendidikan di lembaga formal dapat mencetak 

generasi yang berkualitas. 

e. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari khususnya ilmu mata 

kuliah Penelitian Tindakan Kelas dan dapat mengimplementasikan 

pelaksanakan penelitian pada pembelajaran di sekolah, dengan bertujuan 

memperbaiki pembelajaran yang kurang efektif. Selain itu peneliti menyadari 

bahwa dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif selain 

penguasaan bahan ajar, metode serta media juga diperlukan kreativitas yang 

tinggi sehingga materi yang akan diajarkan dapat tersampaikan kepada siswa 

dengan baik dan maksimal. Kejadian-kejadian di luar dugaan yang terjadi 

dalam situasi pembelajaran di kelas dapat menjadi tambahan pengalaman baru 

bagi peneliti. 


