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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan usaha sadar dan terencana yang tersusun dalam suatu 

pembelajaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dan 

menjadikan peserta didik sebagai manusia yang berkepribadian luhur dan 

berakhlak mulia. Belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh perilaku baru suatu perubahan perilaku yang 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya (Tohirin, 2001:52). Belajar yang merupakan 

suatu proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku, ternyata banyak faktor 

yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat 

diklasifikasikan kepada : Pertama, faktor intern (faktor dalam) diri siswa. 

Kedua, faktor ekstern (faktor luar) diri siswa. Adapun faktor intern yang 

dimaksud disini adalah faktor yang ditinjau dari sudut ilmu psikologis karena 

proses belajar mengajar itu berhasil baik kalau didukung oleh faktor-faktor 

psikologis dari siswa dan salah satu faktor yang dimaksud adalah faktor 

tanggapan. 

Berdasar pada lembaga-lembaga pendidikan, pemberian pendidikan ilmu 

pengetahuan diprogramkan pada pentransferan ilmu berdasarkan pada satuan 

mata pelajaran seperti : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, 

Kimia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan tatkala pentingnya, sebagai 
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masyarakat yang percaya kepada Tuhan, maka pendidikan Agama (Islam, 

Kristen, Budha, Hindu, dll) dimasukan pada mata pelajaran yang diajarkan 

sebagai sebuah urutan disiplin ilmu yang diberikan. Pemberian ilmu 

pengetahuan satuan mata pelajaran beraneka ragam itu, tentunya tidak terlepas 

dari adanya persoalan yang dihadapi. Persoalan yang dimaksud disini salah 

satunya adalah tanggapan siswa dalam setiap sekolah-sekolah terhadap tiap-

tiap satuan mata pelajaran yang diajarkan. Hal ini penting untuk mendapatkan 

perhatian yang lebih serius karena baik buruknya tanggapan yang muncul bagi 

anak didik terhadap satuan mata pelajaran, tidak hanya akan membawa 

pengaruh terutama tanggapan buruk yaitu tidak ada respon pada saat materi 

diajarkan tapi, juga akan berdampak lebih dari itu yaitu adanya semacam 

kebosanan atau pembelajaran yang seolah tidak disukai oleh siswa terhadap 

bidang-bidang studi tertentu. Sehingga, jalannya pendidikan untuk mentransfer 

ilmu sebagai alat pengubah perilaku baik kognitif, afektif dan psikomotor dari 

manusia jahil (tidak berilmu pengetahuan) kepada manusia yang seutuhnya 

akan terhalang. 

Tanggapan seseorang itu baik atau tidak terhadap sesuatu objek bukanlah 

pekerjaan mudah untuk diketahui karena tangggapan itu sendiri kajian ilmu 

jiwa. Tanggapan yang lemah adalah secara statis diam, sedangkan tanggapan 

yang kuat adalah lebih besar kecenderungannya untuk muncul kembali ke alam 

kesadaran. Untuk mengetahui adanya tanggapan siswa itu baik yaitu, 

tanggapan terhadap tiap-tiap bidang mata pelajaran terutama pada bidang studi 

al-Islam Kemuhammadiyahan dapat dilihatdari aktivitas siswa dalam 
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mengikuti setiap pembelajaran atau dalam mengamalkan/mempraktekkan nilai-

nilai pembelajaran tersebut. Bidang studi al-Islam Kemuhammadiyahan ini 

dijadikan contoh karena melihat pada nilai pergaulan masyarakat Indonesia 

mayoritas menganut agama Islam, tentunya sebagai muslim yang baik,mereka 

akan menyenangi pembelajaran agama Islam, yang ditunjukkan atau tergambar 

pada adanya tanggapan baik terhadap al-Islam Kemuhammadiyahan terutama 

bagi anak didik yang belajar di bangku sekolah. Dengan demikian tanggapan 

yang baik berarti adanya semacam perasaan senang seperti adanya respon yang 

baik dari siswa dalam mengikuti pembelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan 

yang diwujudkan dalam tingkah laku (keadaan mengikuti pembelajaran), 

begitu juga adanya tanggapan tidak senang, hal ini dapat juga dilihat dari 

tingkah laku. 

Djamarah (2010:76) mengemukakan “Indikator adanya tanggapan dari 

anak didik adalah ketika guru menyampaikan bahan pelajaran, ketika itu juga 

anak didik memberikan perhatian dan tanggapan atas tugas yang diberikan 

untuk dikerjakan dalam kelompok atau sendiri-sendiri.” 

Menurut pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami 

bahwa tanggapan siswa terhadap interaksi belajar-mengajar yang sedang 

berlangsung dapat berkembang dalam tiga kemungkinan yaitu menerima, acuh 

tak acuh dan menolak. Kedua yang terakhir sama buruknya terhadap proses 

dan hasil belajar, meskipun sebabnya mungkin berasal dari guru sendiri. Guru 

yang cakap dan bijaksana akan mampu membawa sebagian besar siswanya 

untuk menerima interaksi dengan senang dan penuh perhatian. 

Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Al-Islam…, Liana Noor Fadlillah, Fakultas Agama Islam UMP, 2017 



4 
 

 
 

Berdasar pada uraian-uraian di atas, dapat dipahami bahwa baik atau 

buruk tanggapan siswa terhadap pembelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan 

ataupun senang atau tidaknya siswa terhadap pembelajaran al-Islam 

Kemuhammadiyahan dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam pembelajaran 

misalnya, mengikuti pembelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan dengan serius 

baik kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas, serta mengamalkan nilai-

nilai dari pembelajaran yang telah diterima dengan tekun, baik di sekolah, 

rumah maupun lingkungan masyarakat. 

SMP Muhammadiyah Cilongok telah melakukan berbagai upaya oleh 

guru mata pelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan seperti penggunaan strategi 

dan metode pembelajaran yang tepat agar mampu menciptakan aktivitas belajar 

yang baik sehingga menimbulkan tanggapan positif dari siswa. Namun 

demikian, berdasarkan pada pengamatan yang penulis lakukan masih adanya 

tanggapan yang negatif dari siswa, seperti siswa yang tidak serius dalam 

mengikuti kegiatan keagamaan, maupun pasif ketika pembelajaran berlangsung, 

begitu pula ketika pembelajaran berlangsung masih ada siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru. 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Tanggapan Siswa 

Terhadap Pembelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 

Cilongok”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tanggapan siswa terhadap Pembelajaran al-Islam 

Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah Cilongok ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Tanggapan Siswa terhadap 

Pembelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 

Cilongok ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran al-Islam 

Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah Cilongok. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah Cilongok. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah : 

a. Bagi pembaca untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 

Cilongok. 
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b. Dapat digunakan sebagai acuan penelitian lain sejenis untuk mengupas 

lebih jauh tentang tanggapan siswa terhadap pembelajaran al-Islam 

Kemuhammadiyahan. 

2. Manfaat secara praktis 

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini, adalah : 

a. Bagi guru mata pelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan dapat dijadikan 

salah satu pedoman untuk mengetahui dan menyusun rencana pelaksanan 

pembelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan yang dilakukan di SMP 

Muhammadiyah Cilongok. 

b. Jika pembelajaran berjalan sesuai dengan mestinya dapat memberikan 

manfaat bagi siswa untuk lebih menyukai materi yang ada dalam mata 

pelajaran al-Islam Kemuhammadiyahan. 

c. Dapat dijadikan sebagai wacana para calon guru agar dapat 

menyampaikan materi secara menyeluruh dan dapat diterima oleh siswa. 
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