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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU NO 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Pendidikan Nasional

mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara1. Dengan

demikian pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia yang

harus dipenuhi sepanjang hayat.

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha interaksi (Human

Instruction) antara guru dengan siswa sehingga dapat menunjang pengembangan

manusia seutuhnya yang berorientasi pada nilai-nilai dan pelestarian serta

pengembangan kebudayaan yang berhubungan dengan usaha-usaha

pengembangan manusia. Dalam hal ini pendidikan merupakan suatu hubungan

pribadi antara guru dan siswa yang di dalamnya mengandung tujuan untuk

mengubah ke arah yang lebih baik, yakni dari segi kognitif, afektif maupun

psikomotorik siswa.

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses dengan menggunakan

metode tertentu sehingga seseorang akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman

1Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jendral
Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2006, h. 5
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dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan manusia.2 Pendidikan

bukan hanya terletak pada konteks pendidik yang mengajar dan mendidik pada

suatu lembaga, tetapi pendidik adalah siapapun yang memiliki kemampuan dalam

mengubah siswa ke arah yang lebih baik yakni orang tua, guru-guru di sekolah,

maupun asatidz.

Dalam dunia pendidikan, yang berperan penting dalam proses

pembelajaran adalah guru yang mana kedudukannya bertujuan untuk mencapai

tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

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

yang demokratis dan bertanggung jawab.3 Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa setiap guru sebaiknya memiliki keahlian, kreativitas atau kecakapan

khusus dalam menyampaikan bahan ajar sehingga siswa dapat dengan mudah

mencerna dan memahaminya.

Melihat animo dari orang tua dalam mengarahkan anaknya untuk

mempelajari, memahami dan menghafal al Qur’an, para gurupun memikirkan

jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut dengan melakukan

terobosan baru yakni menciptakan berbagai metode mengajar ataupun menghafal

yang dapat menunjang tercapainya harapan tersebut. Adapun metode menghafal

yang diterapkan di lingkungan pesantren dan sekolah , diantaranya metode

2Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung Rosdakarya,
2005), h. 10.

3Rusman, Seri Manajemen Sekolah Bermutu: Model-Model Pembelajaran
(Mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi Kedua) (Cet. VI; Jakarta: rajawali pers, 2013), h.
22
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Wahdah,Sima’i, Mu’aradhah Talqin, Talaqi, One Day One Juz, Ummi, Wafa dan

metode baru yang muncul yaitu metode Kaisa.

Inovasi metode menghafal al Qur’an merupakan salah satu terobosan yang

dilakukan oleh guru untuk memberikan pemahaman al Qur’an kepada siswa.

Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya QS. An Nahl

16:125:

Artinya :

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang
baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang
sesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang
mendapat petunjuk.4

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT. memerintahkan kepada Nabi

Muhammad SAW, untuk menyeru manusia dengan penuh hikmah, bijaksana,

lemah lembut, dan santun dalam bertutur. Dengan demikian, siswa lebih

termotivasi untuk belajar sehingga mampu mengukir prestasi yang diharapkan

melalui kemampuan ataupun pencapaian-pencapaian berbeda dari yang

sebelumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, muncullah inovasi-inovasi dalam mengelola

pembelajaran sehingga dalam penggunaan metode, seorang guru sebaiknya benar-

4Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: PT Insan
Media Pustaka, 2012), h. 281
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benar memahami hakikat dan relevansi metode tersebut agar tujuan utama dari

menghafal al Qur’an dapat tercapai yaitu litaqarrub ilallah. Disamping itu, guru

perlu memahami metode-metode instruksional yang dideduksi dari al Qur’an dan

dapat memberi motivasi serta kedisiplinan atau dalam istilah al Qur’an disebut

pemberian anugerah (tsawab) dan hukuman (‘iqab).5 Penggunaan metode tersebut

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar serta meningkatkan kemampuan

siswa dalam menghafal al Qur’an.

Dewasa ini, kegiatan menghafal tidak hanya diterapkan pada lingkungan

pesantren tetapi diterapkan pula di lingkungan sekolah atau madrasah. Di sekolah

dasar sudah ada tuntutan menghafal beberapa surah pada Juz Amma . Fakta

menunjukkan bahwa, banyak siswa yang belum mencapai target hafalan

sebagaimana yang di tetapkan oleh kurikulum.

Berdasarkan observasi awal di SDIT Al Qalam menunjukkan bahwa tidak

tercapainya target hafalan siswa dikarenakan motivasi belajar dan kemampuan

siswa dalam menghafal masih sangat kurang. Kesulitan menghafal al Qur’an

merupakan suatu problematika dalam dunia pendidikan, hal ini menyebabkan

terdapatnya materi yang tidak tuntas tepat pada waktunya.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, salah satu adminitrator SDIT Al

Qalam mengungkap bahwa masih terdapat siswa yang belum mencapai kriteria

ketuntasan minimal.6 Demikian juga pada observasi berikutnya, koordinator Ilmu

Tahfiz Qur’an SDIT Al Qalam mengungkap bahwa kualitas menghafal siswa

5Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. III; Jakarta: Kencana
Prenada Media, 2010), h. 166

6Epi, Wawancara, pada Tanggal 13 Juni 2017
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terkategori standar karena masih terdapat siswa yang belum mampu mencapai

target dan mudah lupa dengan hafalannya serta siswa belum mengetahui arti ayat

yang dihafalkan.7

Fakta menunjukkan bahwa anak-anak merupakan peniru yang paling baik

dan senang melakukan gerakan, maka potensi ini akan seirama dengan metode

kinestetik dan memiliki ciri khas tertentu yang dapat menarik perhatian mereka

sehingga saat melakukan hafalan mereka tidak mudah jenuh karena penerapannya

sangat menyenangkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan

Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan metode Kaisa.

Melalui penerapan metode Kaisa, maka diharapkan dapat meningkatkan

motivasi belajar dan kemampuan menghafal Juz Amma pada siswa SDIT Al

Qalam Kendari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat diidentifkasi

permasalahannya sebagai berikut:

1. Metode pembelajaran Juz Amma pada SDIT Al Qalam Kendari belum

mampu menarik perhatian siswa.

2. Metode hafalan Juz Amma di SDIT Al Qalam Kendari masih tergolong

metode pembelajaran konvensional

3. Motivasi belajar siswa di SDIT Al Qalam Kendari masih relatif rendah

4. Penerapan metode Kaisa belum pernah dilakukan pada siswa SDIT Al

Qalam Kendari

7Sabaruddin, Wawancara, pada Tanggal 24 Agustus 2017



6

5. Terdapat siswa yang belum mencapai target hafalan sebagaimana yang

ditetapkan pada kurikulum sekolah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus permasalahan yang

akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode Kaisa dalam menghafal Juz Amma di SDIT

Al Qalam Kendari?

2. Apakah metode Kaisa dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa

SDIT Al Qalam Kendari dalam pembelajaran hafalan Juz Amma?

3. Apakah metode Kaisa dapat meningkatkan kemampuan menghafal Juz

Amma pada siswa SDIT Al Qalam Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan metode Kaisa dalam menghafal Juz Amma

di SDIT Al Qalam Kendari,

2. Untuk mengetahui sejauh mana metode Kaisa dapat meningkatkan

motivasi belajar pada siswa SDIT Al Qalam Kendari dalam menghafal Juz

Amma.

3. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan menghafal Juz Amma pada

siswa SDIT Al Qalam Kendari.
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E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai

efektivitas metode Kaisa dalam meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan

menghafal al Qur’an untuk siswa sekolah dasar, sehingga dapat memberikan

sumbangsih keilmuan psikologi khususnya psikologi belajar, psikologi

perkembangan, psikologi islam dan psikologi kognitif. Selain hal tersebut, juga

mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan metode menghafal al

Qur’an bagi anak usia sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipraktekkan secara langsung oleh guru Ilmu

Tahfiz Qur’an di SDIT/TKIT, maupun bagi umat Islam yang berkecimpung dalam

dunia menghafal al Qur’an. Selain itu, mampu memberikan sumbangsih

pengetahuan bahwa metode Kaisa dapat dijadikan sebagai salah satu metode yang

efektif dalam pembelajaran menghafal al Qur’an bagi anak-anak.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran ganda maka peneliti memberikan gambaran

mengenai defenisi operasional melalui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian

ini.
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1. Metode Kaisa

Metode Kaisa adalah metode menghafal al Qur’an yang berorientasi pada

hafalan, arti dan pemahaman ayat al Qur’an melalui gerakan atau kinestetik

dengan tetap memperhatikan tartil atau kaidah-kaidah membaca al Qur’an.

2. Motivasi Belajar

Motivasi belajar adalah sesuatu yang timbul dalam diri seseorang sehingga

terdorong untuk memiliki hasrat dan keinginan agar berhasil dalam belajar al

Qur’an, dorongan dan kebutuhan dalam belajar al Qur’an, serta harapan dan cita-

cita masa depan dalam mempelajari al Qur’an.

3. Kemampuan Menghafal al Qur’an

Kelancaran siswa dalam melafalkan surah al Muthaffifin ayat 1-9 dan

surah an Nazi’at ayat 1-20 dengan memperhatikan tajwid, fashahah, dan

terjemahan.

4. Juz Amma

Surah-surah yang terdapat pada juz ke 30 dalam al Qur’an khususnya

surah al Muthaffifin dan an Nazi’at.

G. Hipotesis Tindakan

Peneliti mengemukakan bahwa penerapan metode Kaisa dapat

meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan menghafal siswa pada pelajaran

Ilmu Tahfiz Qur’an di SDIT Al Qalam Kendari.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi merupakan seluruh proses gerakan yang mencakup berbagai

rangsangan, dorongan, atau daya pembangkit sehingga terjadinya suatu perilaku.

Motivasi- motivasi yang timbul pada diri individu mempunyai peranan dan fungsi

ganda yaitu sebagai pembangkit aktivitas individu dan sebagai penyeleksi dari

setiap aktivitas yang dilakukan. Makin tepat motivasi yang diberikan, semakin

berhasil pula pelajaran tersebut. Jadi, motivasi akan senantiasa menentukan

intensitas usaha belajar yang dilakukan oleh individu.

Istilah motivasi berasal dari kata movere yang berarti menggerakkan. Oleh

karena itu, motivasi sering disebut sebagai penggerak perilaku (The Energizer of

Behaviour). 1

Nana Syaodi membedakan pengertian motif dan motivasi, sebagai berikut:

motif merupakan suatu tenaga yang mendorong atau menggerakkan individu

untuk bertindak dalam mencapai tujuan, sedangkan motivasi adalah suatu kondisi

yang tercipta dan diciptakan sehingga membangkitkan atau memperbesar motif

1Irwanto dkk, Psikologi Umum, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 1997), h.95


