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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

MAN 2 Ponorogo adalah salah satu Sekolah Menengah Atas di 

kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Sama halnya dengan sekolah negri lain, 

MAN 2 Ponorogo juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas 

dan mutu sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan salah satu dari 

misi MAN 2 Ponorogo yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.  

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, upaya yang dilakukan salah 

satunya adalah meningkatkan kualitas dan pengetahuan guru di MAN 2 

Ponorogo. Peningkatan kualitas dan pengetahuan guru ini didapatkan dari 

sertifikasi guru, workshop dan kajian. Karena MAN 2 Ponorogo juga 

termasuk Sekolah Menengah Atas sebagai percontohan K 13 dan telah 

melaksanakan metode pembelajaran aktif khususnya pada pelajaran PAI. 

Dalam pendidikan mempunyai banyak faktor yang mendukungnya, 

diantaranya kurikulum, peserta didik, pendidik, sarana prasarana, metode dan 

masih banyak lagi. Metode merupakan salah satu faktor dalam pendidikan 

yang tidak kalah penting berperan dalam mensukseskan kegiatan belajar 

mengajar. Metode dalam mendidik di sini sangatlah beragam, yang secara 

naluriah metode tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang ada 

pada diri peserta didik. Sedangkan pengertian dari metode itu sendiri yaitu 



2 
 

cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.
1
 Tanpa metode suatu materi 

pelajaran tidak akan berjalan efisien dan efektif. Metode pembelajaran yang 

tidak tepat guna akan menghambat proses belajar mengajar sehingga banyak 

waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu metode yang 

digunakan oleh guru dapat berguna dan berhasil untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan.
2
  

Berdasarkan paparan di atas, maka  penulis tertarik untuk meneliti 

tentang pentingnya penggunaan metode pembelajaran yang tepat, dengan 

mengambil judul “PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN 

ACTIVE LEARNING PADA MATA PELAJARAN AQIDAH (STUDI 

KASUS DI MAN 2 PONOROGO KELAS X TAHUN PELAJARAN 

2014/2015)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah 

pokok yang diteliti dalam skripsi sebagai berikut: : 

1. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran active learning  pada mata 

pelajaran aqidah di MAN 2 Ponorogo? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penggunaan metode 

active learning pada mata pelajaran aqidah di MAN 2 Ponorogo?  

 

                                                             
1Cholid Narbuko, H Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Bumi aksara, 

1999), hal.1 
2H.Hamdani Ihsan, H.A Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 

2001), hal.163 
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C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan 

metode pembelajaran active learning pada mata pelajaran aqidah di 

MAN 2 Ponorogo? 

b. Mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung ketika 

melaksanakan metode pembelajaran active learning pada mata 

pelajaran aqidah di MAN 2 Ponorogo? 

2. Manfaat 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis : 

Manfaat yang peneliti maksud yaitu agar dapat memberikan 

sumbangsih wawasan dan khasanah keilmuan, serta sebagai sumber 

informasi dalam dunia pendidikan. 

b. Manfaat Praktis : 

Adapun manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kemanfaatan, bagi penulis dan khususnya bagi MAN 2 

Ponorogo, bagi masyarakat luas atau instansi pendidikan dan dapat 

dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, dalam upaya 

penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam.  

 


