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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar tampak sebagai proses terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri peserta didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi 

sopan, dan sebagainya.1 Pengertian ini terdiri dari dua kata “hasil” dan “belajar”. 

Dalam hasil memilki arti: a) sesuatu yang diadakan oleh usaha, b) pendapatan, 

perolehan, buah. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau anggapan 

yang disebabkan oleh pengalaman2 

Proses pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan yang di 

laksanakan untuk memperoleh keberhasilan belajar yang maksimal, yaitu dengan 

penguasaan materi secara utuh dan benar. Namun tidak semua proses 

pembelajaran dengan baik dan mencapai keberhasilan yang memuaskan 

adakalahnya pembelajaran tersebut mengalami hambatan sehingga tujuan 

pembelajaran itu sendiri tercapai kurang maksimal. Begitu juga dengan 

pembelajaran, dalam melaksanakan pembelajaran banyak hambatan yang di lalui 

guru dalam menyampaikan materinya. 

Hasil belajar siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan evaluasi atau 

assessment, karena dengan cara itulah dapat di ketahui tinggi rendahnya hasil 

 
1   Oemar Malik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h.155 
2 Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pusat 2007), Cet. Ke-4, h. 121 
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belajar siswa atau baik buruk prestasi belajarnya. Di samping itu evaluasi berguna 

untuk mengukur tingkat kemajuan yang dicapai oleh siswa dalam satu kurun 

waktu proses belajar tertentu, juga untuk mengukur posisi atau keberadaan siswa 

dalam kelompok kelas serta mengetahui tingkat usaha belajar. 

Keberhasilan proses belajar pendidikan secara langsung akan berdampak 

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu wahana untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Adapun hal yang 

perlu di perhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah 

penyelenggara proses pembelajaran. 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan praktik pendidikan yang tidak 

sederhana. Terutama berkaitan dengan kualitas kelulusan. Pembelajaran dapat di 

pandang dari dua sudut pandang. Pertama, pembelajaran di pandang sebagai suatu 

sistem. Pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi antara 

lain tujuan pembelajaran. Materi pebelajaran. Strategi dan metode pembelajaran. 

Media /alat peraga. Pengorganisasian kelas. Evaluasi pembelajaran dan tindak 

lanjut pembelajaran (remedial dan pengayaan). Kedua, pembelajaran di pandang 

sebagai proses. Maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan 

guru dalam rangka membuat siswa belajar. Proses tersebut antara lain yaitu : 

persiapan, pelaksanaan, dan menindak lanjuti pembelajaran yang di kelola.   

Dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik mampu 

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama lama. Daya serap peserta didik 

terhadap materi yang di berikan juga bermacam-macam. Sehingga dalam 
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mengajar guru harus menggunakan metode pembelajaran agar siswa tidak merasa 

bosan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam penggunaan metode pembelajaran, guru harus menyesuaikan 

dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan 

metode serta strategi pembelajaran. Tujuan intruksional adalah pedoman yang 

mutlak dalam pemilihan metode serta strategi pembelajaran. Dalam perumusan 

tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat di ukur. Dengan begitu 

mudahnya bagi guru menentukan model pembelajaran bagaimana yang di pilih 

guna menunjang tercapainya tujuan yang telah di rumuskan. 

Inti dari proses pendidikan adalah pembelajaran yang merupakan suatu 

proses belajar mengajar yang dilakukan secara sadar dan tidak dibuat-buat, 

dimana bertujuan untuk mengembangkan potensi diri orang yang dididik agar 

menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan 

negara. Disamping itu, pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam segi 

kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia mampu menghadapi 

segala perubahan yang terjadi sehari-hari.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan nilai yang di peroleh dari kemampuan dan bakat seseorang, sehingga 

diperoleh perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari kegiatan belajar. Tujuan 

pembelajaran yang tertuang dalam hasil belajar merupakan dekripsi produk yang 

menunjukan bahwa belajar telah terjadi. Perumusan tujuan belajar adalah hasil 

belajar yang di inginkan pada diri peserta didik, agar lebih rumit dan diamati 
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dibandingkan dengan tujuan yang lainnya, karena tujuan pembelajaran tidak dapat 

diukur secara langsung. Jadi yang dimaksud hasil belajar adalah sesuatu yang 

telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran yang berarti nilai 

ulangan, khususnya dalam penelitian ini adalah dinilai tes setiap akhir siklus. 

Berdasarkan fenomena yang ada, khususnya di MTs Al-Fath Kota 

Kendari, masih sedikit guru yang menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran yang di sukai siswa. Melainkan para guru sering 

menggunakan cara yang tradisional atau ceramah saja karena cara tradisional ini 

tidak membutuhkan biaya dan banyak tenaga. Padahal sering kali terjadi dalam 

suatu proses pembelajaran. Siswa sering tidak memperhatikan penjelasan guru 

atau bahkan mereka bermain sendiri atau berbincang-bincang dengan temannya 

ketika proses pembelajaran berlangsung sehingga kelas menjadi kacau dan 

pelajaran yang di sampaikan oleh guru menjadi tidak efektif. Apabila dalam 

proses pembelajaran guru tidak mempertimbangkan apakah siswa memahami 

materi yang di sampaikan atau tidak. Maka proses pembelajaranpun akan tidak 

berjalan dengan sesuai.  

Metode pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa yang selama ini kurang aktif dalam proses 

pembelajaran serta mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial 

yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. 

Dalam memperbaiki proses pembelajaran perlu disusun suatu pendekatan 

dalam pembelajaran yang lebih komprehensif dan dapat mengaitkan materi teori 

dan kenyataan yang ada di lingkungan sekolahnya. Selain itu peneliti mencoba 
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mengembangkan metode  Poster Comment dengan pendekatan MURDER (Mood, 

Understand, Recall, Digest, Expand, Review) di kelas VII MTs Al-Fath Kota 

Kendari. 

Alasan memilih metode Poster Comment dengan pendekatan MURDER 

(Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) yaitu, Rendahnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Fiqh pada umumnya di sebabkan karena guru 

yang masih monoton dalam memilih metode dan pendekatan pembelajaran  

selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga membuat siswa jenuh dan 

malas untuk belajar. Khususnya kepada siswa yang kurang aktif pada saat proses 

pembelajaran belangsung. Sehingga di sini di butuhkan peran seorang guru untuk 

mengatasi hal-hal di atas agar motivasi belajar siswa meningkat.  

Kondisi proses pembelajaran pada siswa kelas VII MTs Al-Fath kota 

kendari masih di warnai oleh penekanan pada aspek pengetahuan. Proses 

pembelajaran Fiqh pada siswa kelas VII MTs Al-Fath Kota Kendari kurang 

merangsang siswa  untuk terlibat secara aktif sehingga siswa kurang mandiri. 

Peneliti menerapkan metode Poster Comment dengan pendekatan MURDER 

(Mood Uunderstand Recall Digest Expan Review), untuk membangkitkan 

semangat belajar siswa. Selain itu peneliti menerapkan metode ini karena belum 

pernah di terapkan dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa di kelas VII MTs 

Al-Fath Kota Kendari. 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti, di Kelas VII MTs Al-Fath Kota 

Kendari peneliti menemukan beberapa masalah di antaranya adalah sebagai 

bertikut: 

1. Pada Hasil ulangan harian siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VII MTs 

Al-Fath Kendari belum mencapai KKM, hal ini dapat dilihat dari jumlah 20 

orang siswa hanya 10 orang siswa yang mencapai KKM sedangkan 10 

orang siswa belum mencapai KKM atau hanya mencapai 50% ketuntasan 

KKM dan 50% belum memenuhi KKM (Terlampir). 

2. Guru masih kurang menerapkan metode pembelajaran aktif yang bervariasi 

sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah. 

3. Kurangnya motivasi siswa untuk berpartisispasi aktif dalam pembelajaran 

khususnya pada pelajaran fiqh di kelas VII MTs Al-Fath Kota Kendari. 

4. Belum di terapkannya metode Poster Comment dengan pendekatan 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expant, Review). 

Dengan menerapkan metode pembelajaran poster Comment dengan 

pendekatan MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expant, Review) ini di 

harapkan dapat meningkatkan semangat dan partisipasi siswa secara aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

Dari uraian di atas maka peneliti mengambil kesimpulan untuk 

menerapkan metode pembelajaran Poster Comment dengan pendekatan MURDER 

(Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa melalui suatu penelitian dengan judul “Penerapan Metode Poster 

Comment Dengan Pendekatan MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 
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Expand, Review) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fiqh Siswa Madrasah 

Tsanawiyah Al- Fath Kota Kendari” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas, maka peneliti 

menagmbil rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan metode poster comment dengan pendekatan 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) pada mata 

pelajaran fiqih pada siswa kelas VII  MTs Al-Fath Kota Kendari ? 

2. Apakah hasil belajar siswa  dapat di tingkatkan melalui metode poster 

comment dengan pendekatan MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, Review) pada mata pelajaran fiqh kelas VII  MTs Al-Fath Kota 

Kendari ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan metode Poster Comment dengan pendekatan 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) pada siswa 

Kelas VII  MTs Al-Fath Kota Kendari 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar fiqih melalui metode 

pembelajran Poster Comment dengan pendekatan MURDER (Mood, 

Understand, Recall, Digest, Expand, Review) pada siswa kelas VII  MTs Al-

Fath Kota Kendari. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII  

MTs Al-Fath Kendari pada mata pelajaran fiqh  melalui metode Poster 

Comment dengan pendekatan MURDER (Mood, Understand, Recall, 

Digest, Expand, Review). 

b. Sebagai sebuah pijakan untuk membangunkan pedekatan kepada siswa 

melalui penggunaan metode Poster Comment dengan pendekatan 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review). 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa, meningkatkan motifasi, kretifitas, keterampilan dan kerja 

sama dalam membangun rasa percaya diri sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru, dapat membantu guru untuk memperbaiki media 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan meningkatkan mutu 

pendidikan di kelasnya serta mendorong guna untuk melaksanakan 

pembelajaran yan aktif, inovatif  dan kreatif. 

c. Bagi sekolah, yaitu hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk perbaikan 

proses pembelajaran secara umum pada tahap berikutnya. 

d. Bagi peneliti, yaitu mengembangkan wawasan pengalaman peneliti 

dalam menerapkan pembelajaran fiqh melalui metode poster comment 

dengan pendekatan MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, Review). 


