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BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar belakang Masalah
Setiap makhluk hidup pada dasarnya mengalami tahap latihan, meskipun antara makhluk satu dengan yang lain berbeda bentuk dan tata cara latihannya. Binatang hanya memerlukan latihan saja, sedangkan manusia selain latihan juga mendapatkan pendidikan karena manusia mempunyai akal. Dengan kelebihan akalnya, manusia dapat dididik dan mendidik. Dalam proses tersebut melibatkan pendidik dan anak didik. Dalam hubungannya dengan proses kependidikan yang berlaku bagi manusia itu, menurut ajaran Islam dipandang sebagai suatu perkembangan alamiah manusia yaitu proses yang harus terjadi terhadap diri manusia, oleh karena hal tersebut merupakan pola perkembangan hidupnya yang telah ditentukan oleh Allah atau dikatakan sebagai “sunnatullah”. H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 59
Siswa merupakan peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu, UU RI no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 3. agar kelak menjadi orang yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Bagi bangsa Indonesia, tujuan ideal yang ingin dicapai melalui proses dan sistem pendidikan Nasional ialah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bab 2 pasal 3. Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ibid., h.7
Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan seperti yang dicita-citakan dalam Undang-Undang, maka setiap sekolah harus mengadakan kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dan akan berhasil dengan sukses apabila seorang guru atau pendidik memakai strategi pembelajaran. Tanpa adanya strategi yang baik dalam pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran tidak akan dapat berhasil dengan baik dan sukses serta mencapai tujuan yang dicita-citakan. 
Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Menurut Mulyasa "proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya". E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi :Konsep, Karakteristik, dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 101 Maka, apabila seorang guru berhasil menciptakan kondisi yang efektif untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan berbagai strategi atau taktik yang dipakainya, maka pembelajaran yang dilakukan akan berhasil dengan baik. Namun sebaliknya, apabila seorang guru tidak dapat menciptakan kondisi yang efektif dan kondusif dalam pembelajaran yang ia lakukan, misalnya karena ia miskin pengetahuan mengenai metode pembelajaran, media pembelajaran dan lain sebagainya, maka akan membuat anak didik menjadi bosan dan tidak akan berhasil dengan baik.
Terlebih lagi dalam penerapan kurikulum baru sejak tahun 2006 ini, yang berupa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), maka seorang pendidik atau guru dituntut mempunyai kemampuan paedagogik atau kualifikasi melaksanakan pembelajaran dengan menguasai seperangkat strategi pembelajaran, supaya seorang guru mampu untuk melakukan pembelajaran dengan baik. 
Di samping itu, karena KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Maka seorang guru juga harus mempunyai kompetensi khusus agar dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi tingkat satuan pendidikan masing-masing. Guru juga harus peka terhadap perkembangan informasi yang terjadi dalam dunia pendidikan, terlebih lagi yang berkaitan dengan teori-teori pembelajaran yang berkembang akhir-akhir ini. 
Namun fakta yang terdapat di lapangan menunjukkan hal yang lain. Sering bergantinya kurikulum merupakan masalah yang harus dihadapi oleh guru dalam melakukan pembelajaran. Belum lagi masalah sosialisasinya kurikulum baru yang biasanya memakan waktu yang tidak sedikit juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru. Naim menulis dalam bukunya, bahwa banyak guru yang mengeluh dengan perubahan yang memberikan mereka banyak beban baru. Belum sampai satu kurikulum baru dipahami dan mampu diaplikasikan oleh semua guru, sudah muncul kurikulum baru. Ngainun Naim, Rekonstruksi Pendidikan Nasional: Membangun Paradigma yang Mencerahkan, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 35 
Perubahan kurikulum memang dalam dataran teori mampu untuk memperbaiki kekurangan yang ada, namun dalam dataran aplikasi merupakan momok yang ditakuti oleh para guru. Karena adanya kurikulum baru, maka seorang guru harus berusaha menerapkan strategi pembelajaran yang baru untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah guru tersebut dikatakan tidak profesional dan tidak akan bisa ikut sertifikasi. 
Dalam penelitian ini, peneliti memilih mata pelajaran aqidah akhlak, karena guru mata pelajaran tersebut menggunakan strategi pembelajaran yang mampu menarik minat siswa dan guru mata pelajaran tersebut selalu berusaha memperbaiki cara dan strategi mengajarnya agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sementara mengenai lokasi, peneliti memilih MTs al-Ma'arif, karena madrasah tersebut telah memberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara penuh mulai dari kelas tujuh sampai kelas sembilan dalam semua jenis mata pelajaran, terutama mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam.
Berdasarkan uraian di atas, maka interaksi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Berangkat dari hal itulah maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di MTs Al-Ma'arif Tulungagung”. 

B.	Penegasan Istilah
Penegasan Konseptual
Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut:
	Strategi pembelajaran; tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pembelajaran seperti tujuan, bahan, metode dan alat serta evaluasi agar dapat mempengaruhi siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah politik atau taktik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 2 Jadi yang dimaksud dengan strategi pembelajaran adalah taktik guru dalam melakukan pembelajaran dalam kelas.
	Mata pelajaran aqidah akhlak; Aqidah adalah bentuk masdar dari kata aqada, ya'qidu, aqdan-aqidatan, artinya simpulan, perjanjian. Secara teknis berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Muhaimin et.al. Kawasan dan Wawasan Studi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 259. Sedangkan akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang secara etimologis artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologis akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terbaik dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Dalam definisi yang agak panjang, Ahmad Amin menjelaskan bahwa akhlak adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Abd.Rachman Assegaf, Studi Islam Konstektual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 61. Akhlak adalah sistem perilaku seharí-hari yang dicerminkan oleh ucapan, sikap dan perbuatan. Akhyak, Meretas Pendidikan Islam Berbasis Etika, (Surabaya: eLKAF, 2006), h. 175. Akhlak (moral) adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-karakteristik ini membentuk kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 26-27. Jadi mata pelajaran aqidah akhlak adalah suatu mata pelajaran pelajaran yang membahas mengenai keimanan dan sistem perilaku seharí-hari yang dicerminkan oleh ucapan, sikap dan perbuatan.
	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  adalah kurikulum operasional  yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional, Materi Sosialisasi KTSP, (Dalam CD KTSP)

	Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan strategi pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah strategi yang diterapkan guru mata pelajaran aqidah akhlak ketika melakukan pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang meliputi rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 



C.	Fokus Penelitian
Fokus penelitian yang akan peneliti ajukan di sini berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti uraikan di atas adalah sebagai berikut:
	Bagaimana rencana pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan di MTs al-Ma'arif Tulungagung?

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan di MTs al-Ma'arif Tulungagung?
Bagaimana evaluasi pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan di MTs al-Ma'arif Tulungagung?

D.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
	Untuk mengetahui rencana pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan di MTs al-Ma'arif Tulungagung.

Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan di MTs al-Ma'arif Tulungagung.
Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan di MTs al-Ma'arif Tulungagung.

E.	Kegunaan Hasil Penelitian
Secara Teoritis
Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan serta sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung.
	Secara Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan khususnya MTs al-Ma'arif Tulungagung atau instansi lain yang terkait agar lebih meningkatkan pelaksanaan pembelajarannya yang berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). 
	Bagi Peneliti Selanjutnya

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai petunjuk, arahan, maupun acuan serta bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang relevan atau sesuai dengan hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini.


F.	Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang akan disusun nantinya, maka peneliti memandang perlu mengemukakan sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini nanti terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
Bagian primelier, terdiri dari halaman judul, halaman pengajuan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.
Bagian teks, terdiri dari lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain:
Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari: pertama, tinjauan tentang strategi pembelajaran yang meliputi: pengertian strategi pembelajaran, komponen strategi pembelajaran; kedua, tinjauan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang meliputi pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), landasan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), acuan operasional kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); ketiga, tinjauan mata pelajaran aqidah akhlak meliputi pengertian mata pelajaran aqidah akhlak, ruang lingkup mata pelajaran aqidah akhlak, fungsi dan tujuan mata pelajaran aqidah akhlak, keempat, pembahasan strategi pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan, kelima, hasil penelitian terdahulu yang relevan; keenam, kerangka konseptual penelitian.
Bab III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
Bab IV Laporan hasil penelitian, yang berisi, deskripsi singkat mengenai lokasi penelitian, paparan data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.
Bagian akhir atau komplemen terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Demikian sistematika penulisan skripsi dari skripsi yang berjudul “Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di MTs Al-Ma'arif Tulungagung”.



















