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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, 

wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu untuk mengembangkan bakat 

serta kepribadian peserta didik. Agar mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

maka manusia mesti berusaha mengembangkan kualitas dirinya melalui 

pendidikan. Oleh karna itu, masalah pendidikan perlu mendapat perhatian dan 

penanganan lebih yang berkaitan dengan kualitas dan  kuantitasnya.  

 Pendidikan melanjutkan pengalaman dari suatu generasi ke generasi 

berikutnya untuk dipakai, diubah dan disempurnakan. Melalui pendidikan 

seseorang individu didorong untuk berpikir, menilai dan bertindak. Pendidikan 

membantu anak dalam pembentukan dirinya sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial. Pendidikan sebagai hasil meliputi perubahan yang telah terjadi 

pada diri individu selama partisipasinya dalam proses pendidikan yang 

dialaminya.
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Menyadari pentingnya peranan pendidikan dalam pelaksanaan 

pembangunan, maka setiap warga negara yang ingin maju tentu harus menaruh 

perhatian besar terhadap pendidikan bangsanya, karena pembangunan disegala 

bidang membutuhkan manusia yang terdidik, terampil dan berorientasi kepada 
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pembangunan bangsa dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya. 

Pendidkan Islam merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

komponen penting yang saling berhubungan. Diantara komponen yang ada 

dalam sistem tersebut adalah metode. Pengkajian terhadap metode memang 

menjadi bahan diskusi yang aktual dan menarik, sebab metode turut 

menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan yang dilaksanakan dalam 

mencaai tujuan pendidikan. Untuk itu, metode mesti dikembangkan secara 

dinamis sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
2
 

Menurut permendikbud nomor 81a tahun 2013 tentang implementasi  

kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek 

yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah 

mengkonstruki, dan menggunakan pengetahuan. Dalam proses belajar 

mengajar pusat pembelajaran adalah peserta didik, sementara guru berperan 

sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk secara aktif 

menyelesaikan masalah dan membangun pengetahuannya secara berpasangan 

ataupun berkelompok (kolaborasi antar peserta didik). 

Dalam dunia pendidikan, guru memiliki posisi dan peran penting dalam 

proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Bagaimanapun hebatya 

kemajuan teknologi  yang bisa memberikan kemudahan manusia mencari dan 

                                                           
2
 Salminawati, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Cipta pustaka Media 

Perintis, 2011), hal. 150. 

 



3 
 

 

 

mendapatkan informasi dan pengetahuan tidak akan mampu menggantikan 

peran seorang guru, hal ini dapat terlihat dari peran guru disekolah. 

Kegiatan siswa akan terarah jika pembelajaran didorong untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, para siswa 

dihadapkan dengan situasi bermasalah agar mereka peka terhadap masalah. 

Kepekaan terhadap masalah dapat ditimbulkan jika para siswa dihadapkan 

kepada situasi yang memerlukan pemecahan. Para guru hendaknya mendorong 

siswa untuk melihat masalah, merumuskannya, dan berdaya upaya untuk 

memecahkannya sejauh taraf kemampuan. Jika prinsip pemecahan masalah ini 

diterapkan dalam proses belajar mengajar maka siswa dapat berlatih dan 

membiasakan diri berpikir secara mandiri. Dengan demikian, pemecahan 

masalah seyogyanya merupakan strategi belajar mengajar di sekolah-sekolah. 

Pelajaran Al-Qur‟an Hadis merupakan salah satu pelajaran PAI yang 

bermaksud untuk memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan 

dan penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Qur‟an dan Hadis 

sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai manifestasi 

iman dan taqwa kepada Allah SWT. 

Secara substansi pelajaran Al-Qur‟an Hadis memiliki kontribusi dalam 

memotivasi siswa dalam mencintai kitab sucinya, mempelajari dan 

mempraktekkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai 

sumber utama ajaran islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman 

hidup.  
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Metode  merupakan  bagian  penting  dalam  pembelajaran.  Seorang  guru 

harus mampu menetapkan dan menggunakan metode yang tepat dalam 

menyampaikan konten atau isi pembelajaran. Metode merupakan suatu cara 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Guru dalam  melakukan  proses  pembelajaran  harus  menguasai  metode  

mengajar. Dengan menggunakan metode mengajar, guru akan mampu 

mengelola pembelajaran secara baik.
3
 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang tidak hanya sekedar menyerap 

informasi dari guru, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan atau tindakan 

yang harus dilakukan. Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu 

alternatif model yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa 

(penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan masalah. Dengan 

Problem Based Learning (PBL) diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Permasalahan dalam pembelajaran, khusunya Al-Qur‟an Hadis adalah 

bagaimana cara menyajikan materi kepada siswa secara baik, sehingga tercipta 

interaksi edukatif. Kurangnya perhatian guru agama terhadap variasi 

penggunaan metode mengajar membuat siswa jemu, hasilnya mutu 

pembelajaran tidak berjalan dengan baik.  

Menurut pengakuan salah satu guru yang mengajar bidang studi Al-Qur‟an 

Hadis mengatakan bahwa siswa lebih senang diajar menggunakan metode role 

playing ketimbang dengan metode yang konvensional. Pembelajaran dengan 
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menggunakan metode role playing akan membawa siswa lebih aktif karena 

mereka bermain sambil belajar. Sedangkan pembelajaran dengan menerapkan 

metode problem based learning akan melatih kemampuan berpikir siswa, 

bagaimana siswa diperhadapkan dengan suatu permasalahan kemudian mereka 

saling bertukar pikiran dengan siswa lainnya untuk kemudian mencari solusi 

dari permasalahan yang didapatkan, maka terjalinlah komunikasi antara siswa 

satu dengan siswa lainnya sehingga salah satu tujuan kurikulum k13 dapat 

terlaksana.  

Sedangkan realita yang ada, dalam aktivitas pembelajaran peran pendidik 

(guru) secara menyeluruh monoton dalam proses pembelajaran atau 

pembelajaran hanya berpusat pada guru saja, sehingga menimbulkan kejenuhan 

pada diri siswa. Jadi, seorang guru khususnya guru Al-Qur‟an Hadis 

diharapkan selalu meningkatkan prestasi mengajar dan hasil belajar anak 

didiknya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan sebuah penelitian 

yang menggunakan strategi Problem Based Learning (PBL)  dan Role Playing 

yang akan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk itu peneliti 

tertarik untuk mengangkat judul “Studi Perbandingan Hasil Belajar Al-

Qur’an Hadis Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan Model Pembelajaran Role Playing di MAN 1 

Kendari”.  
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B. Identifikasi Masalah  

 Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang serta dari 

pengamatan awal, dapat diidenfikasikan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran dalam mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis  yang kurang 

variatif. 

2. Semangat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis yang masih 

relatif rendah. 

3. Pada saat pembelajaran di kelas siswa masih terfokuskan pada guru sebagai 

pemberi materi pembelajaran 

4. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis yang sebagian 

masih tergolong rendah. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Kendari. 

2. Penerapan model problem based learning (PBL) dan model role playing 

pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Kendari. 

3. Hasil belajar problem based learning (PBL) dan model role playing pada 

mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Kendari. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana hasil belajar siswa sesudah menggunakan model problem 

based learning (PBL) pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 

Kendari ? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa sesudah menggunakan model role playing 

pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Kendari ? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara sesudah menggunakan 

model problem based learning (PBL) dan sesudah menggunakan model 

role playing (RP)  pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 

Kendari ? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui hasil belajar siswa sesudah menggunakan model problem 

based learning pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Kendari 

2. Mengetahui hasil belajar siswa sesudah menggunakan model role playing 

pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Kendari. 

3. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara sesudah menggunakan 

model problem based learning dan role playing pada mata pelajaran Al-

Qur‟an Hadis di MAN 1 Kendari. 

F.  Manfaat Penelitian  

  Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Manfaat Praktis.  
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a.  Bagi Guru  

Jika Problem Based Learning (PBL) dan Role Playing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa MAN 1 Kendari maka Problem Based 

Learning (PBL) dan Role Playing dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif pembelajaran.  

b.  Bagi Siswa  

Dapat melatih siswa untuk memecahkan berbagai masalah dengan 

menggunakan berbagai cara yang melibatkan kemampuan berpikir serta 

berkolaborasi dengan siswa lainnya untuk saling bertukar pendapat 

sehingga memberikan nuansa yang berbeda bagi siswa dalam belajar Al-

Qur‟an Hadis. 

c.  Bagi Peneliti 

Peneliti dapat meningkatkan kualitas keilmuan serta 

mengimplementasikan metode Problem Based Learning (PBL) dan Role 

Playing pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis serta sekaligus 

memperoleh pengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran 

nantinya.  

d.  Bagi Sekolah  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi kreatifitas variasi 

pembelajaran dalam rangka inovasi pembelajaran. 

2) Manfaat Teoritis 



9 
 

 

 

 Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan, karena temuan penelitian adalah temuan yang bersumber dari fakta 

empiris yang didukung oleh teori dan kebenarannya dapat diuji secara ilmiyah. 

G. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap beberapa istilah dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi operasional, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar Al-Qur‟an Hadis yang dimaksud oleh peneliti adalah skor 

nilai yang diperoleh siswa melalui tes hasil belajar Al-Qur‟an Hadis 

sesudah menggunakan model Problem based Learning (PBL) dan Role 

Playing di MAN 1 Kendari.  

2. Model Problem Based Learning diartikan sebagai sebuah model 

pembelajaran yang didalamnya melibatkan siswa untuk berusaha 

memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah 

sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan 

memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. 

3. Model Role Playing atau bermain peran yang dimaksud dalam penelitian 

ini merupakan metode pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an Hadis yang dilakukan dengan permainan peran oleh siswa 

sehingga dalam pelaksanaanya siswa menjadi aktif dan tercipta suasana 

belajar yang menyenangkan. 
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H.  Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah “terdapat 

perbedaan hasil belajar Al-Qur‟an Hadis antara siswa yang diajar menggunakan 

model problem based learning dengan siswa yang diajar menggunakan model 

roleplaying”.


