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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modern sekarang ini, masalah pendidikan merupakan 

suatu hal yang sangat penting, melalui pendidikan akan terbentuk manusia 

yang cerdas, berahlak mulia dan melalui pendidikan ini pula dapat dipelajari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berguna untuk 

mengubah keadaan suatu bangsa  menjadi lebih baik. Dalam keseluruhan 

proses pendidikan di sekolah kegiatan belajar merupakan kegiatan yang 

paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan 

banyak tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh murid 

sebagai anak didik.belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu 

perubahan di dalam tingkahlaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses belajar mengajar, 

dibutuhkan seorang pendidik yang mampu berkualitas serta diharapkan dapat 

mengarahkan anak didik menjadi generasi yang kita harapkan sesuai dengan 

tujuan dan cita- cita bangsa. Untuk itu guru tidak hanya cukup menyampaikan 

materi pelajaran semata, akan  tetapi juga guru harus pandai menciptakan 

suasana  belajar yang baik serta juga mempertimbangkan pemakaian metode 

dan strategi dalam mengajar yang sesuai dengan mata pelajaran dan sesuai 

pula dengan  keadaan anak didik. Siswa sudah memasuki masa remaja yang 

lebih banyak memerlukan pengertian daripada sekedar pengetahuan saja, 

mereka harus mengerti mengapa manusia tidak boleh terlalu tertekan. 
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Tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi justru ditunjang oleh keserasian- 

keserasian, remaja diharuskan belajar terus menerusatau dibebani dengan 

kewajiban mengikuti pelajaran tambahan atau ketrampilan tertetntu, akan 

mengakibatkan kebosanan, sehingga pekerjaan tersebut dianggapnya kegiatan 

rutin belaka (Soekanto: 2009:72). Maka dari itu diperlukan sebuah strategi 

supaya mereka tidak bosan dan jenuh, yaitu dalam kelas di suguhi dengan 

tawa dan canda, maka dengan tawa dan canda, siswa akan merasa semua 

pelajaran yang dihadapinya tidaklah sulit dan membosankan. 

Strategi mempunyai pengertian suatu garis- garis  besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah di tentukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa di artikan sebagai pola- 

pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien, dalam proses belajar mengajar disini guru sebagai 

subyek dan siswa sebagai obyek pembelajaran dalam hal ini memerlukan 

strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk 

mengimplementasikannya digunakan untuk mengimplementasikan strategi 

pembelajarananya.(Zain, 2010: 5). 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah adalah salah 

satu mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan 

dari Al-Qur’an Hadits yang telah di pelajari oleh peserta didik di MTs. 

Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta 
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memperkarya kajian Al-Qur’an dan hadits terutama menyangkut dasar-dasar 

keilmuannya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih 

tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan 

tanggungjawabnya di muka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadits sebagai 

persiapan untuk hidup bermasyarakat. Secara subtansial, mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikan ajaran dan nilai-nilai 

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

dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-

hari. 

Keberhasilan proses pembelajaran pada mata pelajaran Al- Qur’an- 

Hadits sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran. Selama ini metode 

yang diterapkan masih menggunakan metode ceramah dan 

demontrasi.Metode seperti ini belum mampu meningkatkan kompetensi siswa 

sesuai karakteristik dan tujuan pembelajaran Al- Qur’an Hadits.Maka sebagai 

alternative untuk meningkatkan mutu pelajaran, guru Al- Qur’an Hadits dapat 

mengimplementasikan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. Dengan PAKEM ini guru dan siswa sama- sama aktif dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga mampu meningkatkan 

kemampuan kognitif, afektif,psikomotorik siswa. Pembelajaran aktif, kreatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan(PAKEM)bisa diartikan pendekatan 

mengajar yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media 
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pengajaran yang disertai penataan lingkungan dengan baik, kreatif, efektif 

serta menyenangkan. PAKEM membuka ruang pada siswa melakukan 

kegiatan yang beragam dalam mengembangkan ketrampilan dan 

pemahamannya.Para siswa dipancing tertarik dan mudah menyerap 

pengetahuan dan ketrampilan yang di ajarkan. 

Strategi PAKEM di latarbelakangi realitas model pembelajaran yang 

cenderung membuat siswa merasa malas dan bosan dalam belajar, di mana 

siswa hanya duduk pasif mendengarkan guru berceramah tanpa memberikan 

reaksi apa pun kecuali mencatat di buku tulis atas apa yamg di ucapkan oleh 

guru mereka. Strategi belajar monoton yang seperti itu hanya akan 

menggiring siswa pada kejenuhan. Kelas bagi siswa tak ubahnya sebagai 

ruang menakutkan yang tiap hari selalu dipaksa untuk duduk rapi sambil 

mendengarkan.(Hartono, 2013:136).dalam pembelajaran aktif, guru lebih 

banyak memosisikan dirinya sebagai fasilitator, yang bertugas memberikan 

kemudahan belajar, Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan 

belajar yang beragam sehingga  memenuhi berbagai tingkat kemampuan 

siswa. Pembelajaran yang efektif akan terjadi apabila peserta didiknya dalam 

keadaan senang. Perasaan senang dalam belajar memberikan efek positif 

kepada peserta didik untuk menangkap dan mencerna materi pelajaran yang 

di berikan oleh guru, peserta didik akan merasa nyaman dengan pembelajaran 

yang di berikan guru karena pembelajarannya menyenangkan. pembelajaran 

menyenangkan akan selalu menggugah rasa ingin tahu siswa terhadap 

sesuatu. Siswa akan focus terhadap materi pelajaran. Sekolah akan menjadi 
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tempat yang selalu dirindukan dan guru akan selalu menjadi sosok yang 

dinanti- nanti kehadirannya. Harono(2013:161). Ketika peserta didik 

mendapat rangsangan menyenangkan dari lungkungannya, akan terjadi 

berbagai “ sentuhan tingkat tinggi” pada diri peserta yang membuat mereka 

lebih aktif dan kreatif secara mental dan fisik. Ketika mereka tersenyum atau 

tertawa aliran darahnya akan semakin lancar”menjalar” ke seluruh anggota 

tubuh yang membuatnya semakin aktif, akan memudahkan mereka berfikir 

dan memproses informasi, baik dalam memori jangka pendek maupun jangka 

panjang. Informasi yang masuk ke dalam otak memori yang melibatkan 

emosi secara mendalam, akan memudahkan mereka untuk mengingat kembali 

saat diperlukan. Artinya kenyamanan dan kesenangan yang dinikmati oleh 

peserta didik itu, sangat membantu mereka mencapai keberhasilan belajarnya 

secara optimal.Indikasi yang dapat dilihat secara kasat mata adalah dari wajah 

mereka yang memancarkna cahaya kesenangan luar biasa.Mereka lebih aktif 

dan kreatif bertanya, berdiskusi, dan menjawab berbagai pertanyaan.Mereka 

merasa waktu pelajaran begitu singkat.Bahkan pertemuan- pertemuan berikut 

mereka nantikan dengan sangat antusias dan penuh harapan.Gurunya pun 

menjadi idola yang amat disenanginya.Namun, kenyataan yang dihadapi di 

lapangan ternyata sering tidak sesuai dengan harapan.Siswa sering menerima 

stimulus yang kurang menyenangkan dari lingkungannya.Bahkan, suasana 

yang tidak menyenangkan justru terkadang datang dari orang yang paling 

berperan dan berpengaruh dalam pembelajaran, yaitu guru.Siswa sering 

dihadapkan pada situasi yang tidak bersahabat diakibatkan karna 
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ketidakmampuan guru memberkan stimulus yang tidak 

menyenangkan.Tindakan guru sering membuat mereka stress, jenuh, bosan 

dan tidak nyaman dalam pembelajaran.Mereka terpaksa berhadapan dengan 

kenyataan yang tidak dapat dielakkan, kecuali interaksi dengan lingkungan 

yang kurang menyenangkan. Interaksi dan komunikasi menyenangkan dapat 

dilakukan melalui banyak cara seperti bahasa yang digunakan, cara 

berkomunikasi, ekspresi wajah yang ditampilkan, senyuman, pendekatan 

yang dipilih dalam pergaulan dengan peserta didik, dan banyak lagi yang 

lainnya. 

Komunikasi dan interaksi guru dengan siswa merupakan aktivitas 

yang paling banyak memberikan peluang terciptanya suasana yang 

menggembirakan di dalam kelas. Oleh karena itu, guru memiliki banyak 

kesempatan untuk menciptakan interaksi menyenagkan melalui 

interaksinya.Salah satu hal yang belum banyak tersentuh selama ini dan dapat 

membantu guu dalam menciptakan kegembiraan di dalam kelas adalah 

selingan humor. 

Humor memiliki kemampuan menggelitik tawa siswa yang tidak 

kalah dengan cara- cara lain jika dipilih dan digunakan secara tepat, 

menggunakan sisipan humor dalam pembelajaran dapat menggugah siswa 

secara emosional yang memacu mereka untuk tertawa. Ketika mereka tertawa 

itulah tercipta suasana menyenangkan dan pada gilirannya mampu 

menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan adalah” bagaimanakah strategi 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits melalui model PAKEM dengan humor  pada 

siswa kelas XII IPS 2 semester genap di MAN Purwokerto 1 tahun pelajaran 

2014/ 2015 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu: mengetahui strategi pembelajaran 

Al- Qur’an Hadits melalui model PAKEM dengan humor pada siswa kelas 

XII IPS 2 semester genap di MAN Purwokerto 1 tahun pelajaran 2014 / 2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah 

khazanah keilmuan, wawasan baru, pengetahuan dan pemahaman tentang 

Al- Qur’an Hadits. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan acuan untuk membuat suasana yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan dalam pembelajaran. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai sumbang saran agar semangat belajar Al-Qur’an Hadits di 

MAN Purwokerto 1 semakin meningkat dan lebih baik lagi. 
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c. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi setiap Pendidik 

agar dapat menerapkan model strategi tersebut dalam pembelajaran 

kelak. 
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