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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan 

cara melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) secara berkesinambungan. 

Praktik pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (PTK) dapat 

meningkatkan profesionalisme guru. Ini merupakan salah satu alasan betapa 

pentingnya penelitian tindakan kelas bagi seorang guru dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Apabila belajar dikatakan milik siswa,maka 

mengajar sebagai kegiatan guru. Mendidik, mengajar, dan melatih peserta 

anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai 

pendidik berarti meneruskan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak 

didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai 

pelatih berati mengembangkan ketrampilan dan menerapkan dalam kehidupan 

demi masa depan anak didik yakni mengajar seseorang dan sebagainya agar 

terbiasa atau mampu melakukan sesuatu, membiasakan diri1 

 

                                                 
1 Yunus Abubakar, dkk, Profesi Keguruan , (Surabaya: Aprinta, 2009), hal. 2-7 
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Guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban 

sebagai berikut: Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Mempunyai komitmen secara 

professional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Memberi teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesui dengan 

kepercayaan yang diberikan kepadanya.2  

Peran guru dalam proses pembelajaran sebagai tugas professional 

masih perlu peningkatan secara kontinyu agar mampu mengadakan interaksi 

proses belajar mengajar yang lebih intensif, vareatif, serta mampu 

menciptakan situasi yang kondusif dalam situasi pembelajaran sebagai guru 

mata pelajaran. Tugas guru bukan hanya mengajar saja melainkan lebih dari 

itu mengajar siswa menjadi manusia dewasa yang cerdas dan berbudi luhur. 

Dalam hal ini peran guru dalam pembentukan mental, sikap dan watak sangat 

dominan. Guru bertanggung jawab mengelola kelas, oleh karena itu apa yang 

terjadi di kelas dan yang berkaitan dengan siswa secara langsung atau tidak 

langsung menjadi tanggung jawab guru. 

Dalam hubungan ini, kenyataan yang peneliti lihat di sekolah-sekolah 

terutama di MTs Miftahul Ulum Karangmojo Klego Kabupaten Boyolali 

seringkali guru terlalu aktif di dalam proses pembejaran, sementara siswa 

dibuat pasif, sehingga interaksi antara guru dengan siswa dalam proses 

pembelajaran kurang jalan. Peneliti yang sekaligus sebagai guru merasa 

prihatin dengan kondisi yang ada di MTs Mifahul Ulum Karangmojo 

berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar, sehingga peneliti 

                                                 
2 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat 2 
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bermaksud merubah cara mengajar siswa agar kedepan siswa lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar dan bias meningkatkan prestasi belajar. Untuk 

mengatasi hal ini, guru diharapkan mampu menciptakan kualitas pembelajaran 

yang baik dan mengupayakan terciptanya kondisi pembelajaran yang efektif. 

Towaf seperti dikutip oleh Ismail, menjelaskan bahwa adanya 

kelemahan-kelemahan pendekatan yang digunakan. Ia mengatakan bahwa 

pendekatan yang digunakan masih cenderung normatif. Kurang kreatifnya 

guru agama dalam menggali metode yang bisa dipakai untuk pendidikan 

agama menyebabkan pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton. 3 

Pembelajaran di MTs Miftahul Ulum Karangmojo Klego Boyolali 

dalam mata pelajaran Al qur’an khususnya tajwid tentang qolqolah, “Lam” 

dan “Ra” belum bisa menghasilkan nilai yang memuaskan. Rata-rata 

penugasan materi masih sangat kurang atau belum berhasil dengan baik, yaitu 

sebesar 63,45 dengan tingkat ketuntasan 52% dari jumlah siswa 31, untuk itu 

perlu segera mendapatkan penanganan dan perhatian dari guru. Selain 

rendahnya prestasi belajar siswa sikap masa bodoh siswa terhadap 

pembelajaran ini karena merasa pelajaran tentang qolqolah, “Lam” dan “Ra” 

itu susah.  

Masalah yang dapat penulis tangani hanyalah masalah yang berkaitan 

dengan tehnik pembelajaran dan prestasi belajar siswa yang masih rendah. Hal 

ini berkaitan langsung dengan tugas penulis sebagai guru. Untuk mengatasi 

                                                 
3 Ismail SM. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. (Semarang: RaSAIL 

Media Group, 2008), hal. 2. 
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masalah tersebut di atas penulis melakukan perbaikan pembelajaran ini dengan 

cara menerapkan metode PAIKEM.  

Siswa tidak memungkiri metode “PAIKEM = pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan” merupakan metode yang sangat 

mengerti dan memahami kondisi siswa. Peduli terhadap siswa dan tidak pilih-

memilih (diskriminatif), performance yang menarik serta bisa dijadikan 

partner dalam berdiskusi dan berkeluh kesah merupakan sekian banyak 

kriteria yang siswa sampaikan jika seorang guru ingin menjadi favorit di mata 

siswa.4  

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas peneliti melakukan 

perbaikan pembelajaran ini dengan cara menerapkan metode PAIKEM untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari ilmu tajwid khususnya 

tentang qolqolah, “Lam” dan “Ra” pada siswa kelas VIII MTs Miftahul Ulum 

Karangmojo Klego Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 
B. Perumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah strategi 

PAIKEM dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran ilmu 

tajwid pada siswa kelas VIIIA MTs Miftahul Ulum Karangmojo, Klego, 

Boyolali Semester I Tahun Pelajaran 2016/2017?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai didalam penelitian ini adalah: 

                                                 
4  Herman, 2008. Menjadi guru favorit Pilihan Siswa. 

http://hlasrinkosgorobogor .wordpress.com/2008/11/07/menjadi-guru-favorit-pilihan-siswa/. 
Diakses tanggal 8 Oktober 2016. 
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1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran ilmu tajwid dengan menerapkan 

strategi PAIKEM pada siswa kelas VIIIA MTs Miftahul Ulum 

Karangmojo, Klego, Boyolali Semester I Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah strategi PAIKEM dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran ilmu tajwid pada siswa kelas VIIIA MTs Miftahul Ulum 

Karangmojo, Klego, Boyolali Semester I Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru  

a. Merupakan sarana guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami tentang ilmu tajwid khususnya hukum bacaan qalqalah, 

lam dan ra.  

b. Mengembangkan tehnik pembelajaran ilmu tajwid melalui strategi 

PAIKEM. 

2. Bagi siswa  

a. Meningkatkan sikap, motifasi siswa dalam pembelajaran ilmu tajwid 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa  
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b. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan siswa dalam menguasai 

konsep pembelajaran ilmu tajwid. 

3. Bagi sekolah  

a. Untuk meningkatkan mutu pendidkan dan citra sekolah di masyarakat 

sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya untuk meningkatkan 

pendidikan di lingkungan  

b. Meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan prestasi belajar 

siswa dan kinerja guru yang baik. 


