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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan yang ada di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan

pada mutunya, terlebih pada pendidikan formal. Di antara indikator

penurunannya adalah kurikulum, kompetensi guru, sarana prasarana yang

belum memadai dan kualitas lulusan, serta penyimpangan perilaku siswa. Salah

satu contoh permasalahan yang dihadapi pendidikan formal adalah

permasalahan kurikulum 2013, di mana kurikulum tersebut belum jelas

penggunaannya sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran dan lulusan.

Masalah-masalah di dunia pendidikan formal selalu ada dan bertambah,

salah satunya yaitu pada penggunaan kurikulum. Kurikulum di Indonesia

terkesan seperti setiap pergantian menteri pendidikan, maka kurikulum yang

ada juga akan mengalami perubahan. Hal ini membuat sistem pendidikan tidak

konsisten dan maksimal, karena seharusnya kurikulum tidak perlu sering

diganti tapi lebih tepatnya kurikulum yang sudah ada dan digunakan lebih

dimakasimalkan, karena pada hakekatnya keberhasilan pendidikan itu sendiri

ditentukan oleh guru dan siswa. Permasalahan kurikulum ini sudah menjadi

permasalahan yang dari dulu ada, tapi belum ada kebijakan dari pemerintah

yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Sebuah kurikulum seharusmya dipatenkan selama beberapa lama agar

dapat dilihat hasil dari pembelajaran tersebut. Jika melihat ke negara lain yang

lebih maju, mereka memiliki SDM yang bagus, itu karena siswa mereka tidak
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dibuat bingung oleh perubahan yang begitu cepat. Kurikulum yang lama belum

terserap langsung baik oleh guru maupun siswa namun sudah diganti..

Ketidakpastian dan sering bergantinya kurikulum yang ada dalam waktu yang

cepat akan memengaruhi guru dalam mengajar, karena guru harus beradaptasi

lagi dengan kurikulum yang ada dan terkesan guru masih belum siap untuk

menerimanya dan mengaplikasikannya. Oleh karena itu, karena kurikulum

yang digunakan pada pendidikan formal tidak jelas maka akan berdampak pada

materi yang disajikan oleh guru pada masing-masing mata pelajaran dan yang

selanjutnya akan berdampak pada lulusan.

Apalagi permasalahan yang terkait dengan masalah siswa dan lulusan

yang belum terserap dalam dunia kerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Hatta Rajasa sewaktu masih menjadi Menteri Koordinator Perekonomian

menyatakan bahwa betapa pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam

menghadapi persaingan global yang semakin ketat.1 Kualitas SDM

menentukan daya saing Indonesia di percaturan ekonomi dunia.2 Di antara

Sumber Daya Manusia itu adalah orang yang berprofesi menjadi seorang guru,

termasuk guru PAI. Oleh karena itu agar bisa bersaing di era global ini, guru

PAI diharapkan lebih meningkatkan kemampuan SDM yang dimilikinya baik

dengan melakukan studi atau kuliah lagi atau bisa juga dengan mengikuti

pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar

disertai dengan lebih banyak membaca buku, untuk menambah pengetahuan

dan wawasan dalam mengajar, sehingga dengan meningkatkatnya SDM guru

1 http:// Peningkatan kualitas SDM buat Indonesia tidak jadi negara
kulimerdeka.com.Diakses pada tanggal 10 Maret 2015

2Ibid.
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PAI itu sendiri, akan berpengaruh juga terhadap kualitas mengajar dari guru

PAI.

Meskipun kemampuan guru PAI sudah meningkat tapi tidak serta merta

permasalahan yang dihadapi oleh guru PAI dalam pembelajaran tidak ada lagi,

karena permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan pasti akan selalu

ada. Sebab itu guru PAI harus lebih meningkatkan kualitas dari kompetensi

yang dimilikinya. Namun di balik kemampuan SDM guru PAI yang

berkualitas, guru PAI juga diharapkan mengerti akan tanggung jawab yang

dimilikinya. Salah satu tanggung jawab guru PAI adalah bisa menciptakan

suasana pembelajaran yang kondusif, efektif dan menyenangkan, sehingga

membuat siswa nyaman untuk belajar dan membuat siswa tidak tertekan, meski

hal itu terkadanag tidak mudah untuk diwujudkan. Oleh karena itu seorang

guru, khususnya guru PAI sebaiknya dapat membuat siswa untuk selalau

optimis belajar dengan giat dan rajin sehingga menjadi siswa yang berprestasi

dan memiliki kompetensi yang bagus atau sumber daya manusia yang baik.

Di sisi lain, bila diperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh guru

PAI dalam pelaksanaan pembelajaran, di mana ada sebagian siswa yang

meremehkan mata pelajaran PAI, dikarenaka pelajaran PAI tidak masuk dalam

Ujian Akhir Nasional (UAN), pelajaran PAI dianggap gampang, cenderung

membosankan dan lain-lain. Di sisi lain, permasalahan itu berasal dari guru

sendiri, seperti materi yang disajikan kurang menarik, metode dan media yang

digunakan kurang sesuai dengan materi yang disajikan dan kurang memadai

sarana-prasarana sebagai penunjang pembelajaran PAI. Di samping itu, kurang

inovatif dan kreatif dari seorang guru PAI dalam mengelola kelas, cara



4

menyampaikan materi atau menjelaskan materi, situasi lingkungan sekitar

sekolah yang kurang kondusif, juga alokasi jam pelajaran Pendidikan Agama

Islam, dan lain sebagainya3.

Merujuk pada permasalahan di atas, maka guru PAI diharapkan pandai

dalam menangani permasalahan yang dihadapi dengan meningkatkan

kompetensi yang dimiliki, memilih dan menggunakan metode pembelajaran

dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi sekaligus menarik dan

menyenangkan untuk siswa, untuk itu guru PAI diharapkan bisa lebih kreatif

dan inovatif dalam memanfaatkan media dan sarana yang ada, sehingga

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam dan di luar kelas dapat

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran PAI.

Seperti yang ada pada pasal 3 Bab II UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

menjelaskan bahwa:

Pendidikan adalah “bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”4

Merujuk dari tujuan pendidikan di atas, maka seorang guru

diharapkan dapat meningkatkan kualitas siswa yang dimilikinya, sehingga

bisa mencetak siswa-siswi yang bukan hanya berilmu saja tetapi juga menjadi

siswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, cakap, kreatif dan menjadi siswa penerus bangsa yang

bertanggung jawab.

3M. Asrori Ardiansyah, Problematika PAI di Sekolah,dari
http://www.majalahpendidikan.com/2011/04/problematika-pai-di-sekolah.html diakses pada
tanggal 03 Maret 2015

4http://www.academia.edu/4784240/SISTEM_PENDIDIKAN_NASIONAL, hal. 4,
diakses pada tanggal 18 Mei 2015.
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Untuk mencetak peserta didik yang bertaqwa, maka guru dalam

melaksanakan pembelajaran dibutuhkan keterampilan guru dalam mengelola

kelas diperlukan dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas bisa bermacam-

macam,  seperti guru melakukan perubahan tempat duduk, dan juga rotasi

tempat siswa. Hal itu  untuk membuat siswa tidak bosan, mendapatkan

suasana tempat duduk yang baru dan juga mendapat teman bangku yang baru

sehingga siswa lebih akrab dengan teman sekelasnya, sehingga siswa

mendapatkan pencerahan yang baru karena mempunyai teman duduk yang

baru. Hal seperti ini, mungkin bisa dilakukan oleh guru PAI untuk membuat

suasana belajar yang baru dan berbeda untuk siswa, sehingga siswa akan

merasa nyaman dan bersemangat untuk belajar. Dengan cara seperti itu,

mungkin akan membantu guru untuk mengatasi atau meminimalisir masalah-

masalah dalam pembelajaran PAI.

Seorang guru PAI diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan yang

baik dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran dan media

pembelajaran yang tepat, akan tetapi guru PAI juga harus bisa memiliki

keterampilan mengajar yang baik, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh

Turney dalam Mulyasa bahwa delapan keterampilan mengajar yang sangat

berperan dan menentukan kualitas pembelajaran yaitu, keterampilan bertanya,

memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan

menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas,

serta mengajar kelompok kecil dan perorangan.5Delapan keterampilan tersebut

seharusnya dikuasai oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

5 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, (Bandung: 2008), hal. 69
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Ada dua hal yang terkait dalam penentuan berhasil tidaknya

pelaksanaan pembelajaran, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran

dan pengelolaan kelas. Antara keduanya diyakini mempunyai implikasi dalam

pencapaian hasil belajar. Dengan kata lain, masalah pengelolaan kelas perlu

diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menciptakan atau mempertahankan

kondisi optimal yang memungkinkan terjadinya pembelajaran yang kondusif.6

Selain itu, keadaan siswa setiap harinya tidak selalu sama pada saat

pelaksanaan pembelajaran di kelas, seperti hari ini siswa mudah untuk

dikendalikan, namun di waktu yang lain siswa sulit dikendalikan. Oleh karena

itu seorang guru yang profesional diharapkan selalu siap dalam menghadapi

dan menangani kondisi siswa di kelas, agar pembelajaran dapat berjalan

secara maksimal.

Pengajaran dan pengelolaan kelas merupakan unsur-unsur yang saling

berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi kualitas pembelajaran

yangdihasilkan. Kelima unsur ini merupakan satu kerangka atau sistem

pembelajaran, sebagaimana pendapat Oemar Hamalik pembelajaran adalah

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material,

fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling memengaruhi untuk

mencapai tujuan pembelajaran.7

Di samping itu, unsur lainnya yang perlu diperhatikan dalam

pembelajaran adalah metode yang digunakan oleh guru. Seperti metode

6 Mulyadi, Classroom Management Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan
bagi Siswa, (Malang: 2009), hal. 1

7 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 57.
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ceramah, problem solving, dan diskusi.8Tidak satupun dari metode

pembelajaran tersebut yang sempurna dan cocokpadamateri yang ada dalam

SK dan KD. Berbagai metode tersebutpasti memiliki kekurangan dan

kelebihan, karena itu tidak ada metode yang sempurna. Untuk itu masing-

masing guru, khususnya guru PAI harus memaksimalkan dalam menggunakan

metode yang sudah ada sesuai dengan materi yang ada di dalam SK dan KD.

Dengan demikian penggunaan metode pembelajaran yang digunakan

oleh guru diharapkan bervariasi sesuai dengan materi yang diajarkan. Sebagai

dampak dari bervariasinya metode yang digunakan akan membuat siswa tidak

merasa bosan, siswa mengalami suasana pembelajaran yang menyenangkan

dan siswa akan bersemangat untuk mengikuti jalannya pembelajaran. Senada

dengan hal itu, maka dalam pembelajaran dibutuhkan variasi mengajar yang

dilakukan oleh guru, dan guru juga memerlukan keterampilan khusus dalam

melaksanakan variasi ini. Keterampilan variasi dalam proses belajar mengajar

meliputi tiga aspek, yaitu dalam gaya mengajar, variasi dalam media dan

bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi guru dengan siswa.9Apabila

ketiga komponen tersebut dapat dikombinasikan dalam penggunaannya atau

terintegrasi dengan baik maka akan dapat meningkatkan perhatian siswa,

membangkitkan keinginan, dan membangkitkan kemauan belajar.10 Demikian

salah satu cara meningkatkan keaktifan siswa belajar siswa dalam kegiatan

pembelajaran di kelas.

8http://www.koran-jakarta.com/?6852-pendidikan%20antikorupsi, diakses pada tanggal
30 Mei 2015

9 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.
160.

10Ibid.
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Dengan memerhatikan fenomena pembelajaran selama ini, maka

pembelajaran yang diharapkan adalah seorang guru setidaknya bisa

menciptakan hubungan emosional yang baik dengan siswanya sehingga

tercipta sinkronisasi belajar yang baik antara guru dan siswa sekaligus ke

depannya akan berdampak positif pada keaktifan belajar siswa di kelas dan

juga prestasi siswa di kelas. Seorang guru khususnya guru PAI juga

diharapkan mengerti dengan kondisi siswa yang akan diajarnya, karena

semua yang akan diberikan oleh guru kepada siswanya akan bisa diterima atau

diserap secara utuh oleh siswa apabila  siswa itu sendiri dalam kondisi siap

untuk menerimanya.

Untuk itu, keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat merangsang dan

mengembangkan bakat yang dimilikinya, siswa juga dapat berlatih untuk

berfikir kritis dan dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari. Di samping itu, guru juga dapat merekayasa sistem pembelajaran secara

sistematis, sehingga merangsang keaktifan siswa dalam proses

pembelajaran.11

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan

keaktifan siswa dalam proses pembelajaransebagai berikut:

1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga
mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.

2. Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar pada siswa)
3. Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa
4. Memberikan stimulus (masalah, topic, dan konsep yang akan

dipelajari)
5. Memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya
6. Memunculkan aktifitas, partisipasi siswa dalam kegiatan

pembelajaran
7. Memberi umpan balik (feed back)

11 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada, 2007), hal. 77.
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8. Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga
kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur

9. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir
pembelajaran.12

Berkaitan dengan apa yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik

untuk menggali lebih mendalam bagaimana guru PAI melakukan

pembelajaran terhadap siswa di SMP Negri 13 Malang, dengan melakukan

penelitian. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan melihat

secara langsung realitas pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga akan

didapatkan pengetahuan dan fakta baru tentang sejauh mana guru PAI dapat

menciptakan suasana kelas yang kondusif, aktif dan tercapainya tujuan

pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian “UPAYA

GURU PAI DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA

PADA MATA PELAJARAN PAI KELAS VIII DI SMP NEGERI 13

MALANG TAHUN PELAJARAN 2014-2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan

menyajikan dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri

13 Malang tahun pelajaran 2014-2015?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung, penghambat bagi guru PAI

dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PAI

12Ibid, hal. 84.
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kelas VIII di SMP Negeri 13 Malang tahun pelajaran 2014-2015 dan apa

solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam

meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VIII

di SMP Negeri 13 Malang tahun pelajaran 2014-2015.

2. Mendeskripsikan Faktor apa saja yang menjadi pendukung, penghambat

bagi guru PAI dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata

pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 13 Malang tahun pelajaran 2014-

2015 dan apa solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, sebagai suatu pengalaman pertama dalam penelitian

lapangan, guna menambah wawasan yang luas khususnya dalam cara

meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas.

2. Bagi guru PAI SMP Negeri 13 Malang, memberikan referensi dan

evaluasi buat guru untuk mengembangkan serta meningkatkan keaktifan

pembelajaran siswa di kelas.

3. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini untuk dijadikan salah satu

sumbangan pemikiran bagi kalangan mahasiswa itu sendiri yaitu untuk

kepentingan penelitian selanjutnya, dan dijadikan sebagai bahan kajian
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mengenai kualitas pembelajaran untuk melengkapi kepustakaan dan

sebagai bahan dokumentasi.

E. Definisi Operasional

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha,

ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari

jalan keluar, dsb).13Sedangkan pengertian upaya adalah aspek dinamis

dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.14

Berdasarkan makna dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata

upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, kata ikhtiar, upaya yang

dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan,

mencari jalan keluar dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksudkan upaya disini adalah upaya guru PAI

dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VIII pada mata

pelajaran PAI di SMP Negeri 13 Malang.

2. Guru PAI

Guru ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap

perkembangan anak didik, dapat diartikan juga orang kedua yang

bertanggung jawab terhadap anak didik setelah orang tua.15Sedangkan

menurut menurut Mulyasa, istilah guru adalah pendidik yang menjadi

13http://kamusbahasaindonesia.org/upaya/mirip. diakses pada tanggal 01 Maret 2015
14http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/.../BAB%202.doc? diakses

pada tanggal 9 Maret 2015
15 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam,( Bandung: PT Rosda

Karya,1992), hlm. 74
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tokoh, panutan dan identifikasi para peserta didik dan lingkungannya,

karena itulah guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang

mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.16

Sedangkan pengertian guru Pendidikan Agama Islam dalam Kapita

Selekta Pendidikan Agama Islamadalah yang menggunakan rujukan hasil

Konferensi Internasional tentang pengertian guru Pendidikan Agama Islam

adalah sebagai murabbi, mualim dan muaddib.17

Pengertian murabbi adalah guru agama harus orang yang memiliki

sifat rabbani, yaitu bijaksana, terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang

rabb18.Pengertian mualim adalah seorang guru agama harus ilmuwan,

yakni menguasai ilmu teoritik, memiliki kreativitas, komitmen yang

sangat tinggi dalam mengembangkan ilmu serta sikap hidup yang selalu

menjunjung tinggi nilai di dalam kehidupan sehari-hari.19Sedangkan

pengertian ta’dib adalah integrasi antara ilmu dan amal.20

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa guru PAI

adalah guru yang mengajar bidang studi PAI yang mempunyai

kemampuan sebagai pendidik serta bertangung jawab terhadap siswa.

Guru PAI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru PAI

yang mengajar pada kelas VIII di SMP Negri 13 Malang.

16 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT Rosda Karya, 2006),hlm 37
3 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Edisi Revisi( Bandung: PT
Remaja Rosda Karya,2000), hal.222

17 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
hal. 11-12.

18Ibid.
19Ibid.
20Ibid.
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3. Meningkatkan Keaktifan

Kata “meningkatkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah kata kerja dengan arti antara lain: (a) menaikkan (derajat, taraf,

dsb), mempertinggi, memperhebat (produksi, dsb), (b) Mengangkat diri,

memegahkan diri.21

Sedangkan Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata keaktifan

berasal dari kata dasar “aktif” yang artinya giat (bekerja atau berusaha),

sedangkan kata “keaktifan” berarti kegiatan, kesibukan.22

Berdasarkan dua pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa

meningkatkan keaktifan  adalah upaya guru dalam menciptakan suasana

belajar yang mendukung bagi siswa sehingga siswa bersemangat,

bergairah dan senang untuk aktif bertanya dan dapat mempertanyakan

gagasan.

Sedangkan yang dimaksudkan meningkatkan keaktifan disini

adalah seorang guru PAI harus bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam

proses pembelajaran di kelas, yang awalnya siswa tidak terlalu aktif secara

keseluruhan bisa menjadi aktif secara keseluruhan, baik dalam hal

bertanya atau menjawab.

4. Belajar

Belajar adalah perbuatan manusia yang nampaknya menjadi

kebiasaan hidup manusia.23Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata

21http://kamusbahasaindonesia.org/meningkatkan. diakses pada tanggal 01 Maret 2015.
22Kamus Umum Bahasa Indonesia.(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 20
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menyatakan, bahwa belajar merupakan upaya yang disengaja untuk

memperoleh perubahan tingkah laku, baik yang berupa pengetahuan

maupun keterampilan.24

Dua pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa belajar adalah

usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk perubahan tingkah laku

berupa pengetahuan maupun keterampilan. Maksud belajar disini adalah

guru PAI dituntut untuk bisa menciptakan suasana belajar yang

menyenangkan tapi tetap afektif sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan

juga guru PAI harus bisa memanfaatkan sarana prasarana atau fasilitas

dengan baik dan maksimal.Dengan terciptanya suasana belajar yang

menyenangkan akan membuat merasa nyaman dan berani untuk bertanya

dan menjawab pertanyaan sehingga membuat siswa lebih aktif di kelas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi :

BAB I : Pendahuluan, meliputi latarbelakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan

sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, pada bab ini akan dibahas tentang upaya guru

dan meningkatkan keaftifan belajar

BAB III : Metode penelitian, meliputi jenis penelitian, objek  penelitian,

informan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

23Supandi, dkk, Pengelolaan Interaksi Belajar Mengajar Intrakulikuler, Kokurikuler, dan
Ekstrakulikuler, (Malang: Penerbit Karunika, 1986), hal. 1.1

24Ibid.
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BAB IV : Hasil penelitian, pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang

diperoleh dari lapangan serta menyajikan data dari lapangan.

BAB V : Kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran-saran yang bisa disampaikan kepada pihak

sekolah.


