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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ceramah adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru terhadap 

kelas. Alat interaksi yang terutama dalam hal ini adalah “berbicara". Dalam 

ceramahnya kemungkinan guru menyelipkan pertanyaan pertanyaan, akan tetapi 

kegiatan belajar siswa terutama mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok 

pokok penting, yang dikemukakan oleh guru; bukan menjawab pertanyaan-

pertanyaan siswa. Dalam lingkungan pendidikan modern, ceramah sebagai 

metode mengajar telah menjadi salah satu persoalan yang cukup sering 

diperdebatkan. Sebagian orang menolak sama sekali dengan alasan bahwa cara 

sebagai metode mengajar kurang efisien dan bertentangan dengan cara manusia 

belajar. Sebaliknya, sebagian yang mempertahankan berdalih, bahwa ceramah 

lebih banyak dipakai sejak dulu dan dalam setiap pertemuan di kelas guru tidak 

mungkin meninggalkan ceramah walaupun hanya sekedar sebagai kata pengantar 

pelajaran atau merupakan uraian singkat di tengah pelajaran. 

Kalau diteliti lebih lanjut, sebenarnya alasan-alasan tersebut di atas tidaklah 

sama sekali salah, tetapi juga tidak sama sekali benar. Hal yang sebenarnya 

adalah bahwa dalam situasi-situasi tertentu, metode ceramah merupakan metode 

yang paling baik, tetapi dalam situasi lain mungkin sangat tidak efisien. Guru 
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yang bijaksana senantiasa menyadari kondisi-kondisi yang berhubungan situasi 

pengajaran yang dihadapinya, sehingga ia dapat menetapkan bilamanakah 

metode ceramah sewajarya digunakan, dan bilakah sebaiknya dipakai metode 

lain. Tidak jarang guru menunjukkan kelemahannya, karena ia hanya mengenal 

satu atau dua macam metode saja dan karenanya ia selalu saja menggunakan 

metode ceramah untuk segala macam situasi. Kelemahan ini juga merupakan 

salah satu sebab mengapa metode ceramab dikritik orang, dan sering 

dirangkaikan dengan sifat verbalistis ( kata - kata tetapi tidak mengerti artinya ).
1
 

Dalam kenyataan sehari – hari sering kita jumpai sejumlah guru yang 

menggunakan metode tertentu yang kurang atau tidak cocok dengan isi dan 

tujuan pengajaran. Akibatnya, hasilnya tidak memadai, bahkan mungkin 

merugikan semua pihak terutama pihak siswa dan keluarganya, walaupun 

kebanyakan mereka tidak menyadari hal itu. Agar proses belajar mengajar 

berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran, guru sebaiknya 

menentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan sebelum melakukan 

proses belajar mengajar. Pemilihan suatu pendekatan dan metode tentu harus 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan sifat materi yang akan menjadi 

objek pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan banyak metode akan 

menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih bermakna.  
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Selama ini model pembelajaran PAI di sekolah tidak dapat berkembang 

dengan baik. Dan juga banyak kalangan yang menilai bahwa model 

pembelajaran PAI itu hanya menggunakan metode pembelajaran agama islam 

yang menggunakan system transfer nilai dan hafalan al-qur’an saja. Dengan kata 

lain metode pembelajaran agama islam yang berlaku saat ini masih bercorak 

menghafal, mekanis dan lebih mengutamakan pengkayaan materi. Dilihat dari 

aspek kemanfaatan, metode semacam ini kurang bisa memberikan manfaat yang 

besar. Sebab metode-metode tersebut tidak memanfaatkan daya nalar siswa. 

Di SLTP Negeri 13 Malang metode-metode yang bisa menunjang 

pembelajaran pendidikan agama islam yaitu dengan menggunakan metode 

ceramah dan metode tanya jawab. Pada saat guru menerangkan dikelas murid-

murid kelas VII G tersebut mendengarkan dengan seksama dan menanyakan 

beberapa hal yang belum dipahami tentang penjelasan dari guru tersebut. Dan hal 

ini tidak membuat murid-murid tersebut bosan bahkan mereka sangat antusias 

untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama islam di kelas. Pada guru 

mengadakan Ulangan Harian banyak siswa yang memperoleh nilai diatas 70.  

 

Hal ini menjadi bukti bahwa dengan model yang menggunakan beberapa 

metode-metode tersebut murid-murid bisa menyerap ilmu yang sudah di berikan 

oleh guru dan memahaminya. Objek yang peneliti pilih adalah siswa kelas VII G 

dengan alasan siswa dari kelas tersebut belum sepenuhnya memahami pelajaran 
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agama Islam yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di kelas tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan dalam  PENERAPAN 

METODE CERAMAH DAN TANYA JAWAB DALAM  PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA KELAS VII G DI SLTP 

NEGERI 13 MALANG 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana penerapan metode ceramah dan tanya jawab dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas VII G di SLTP Negeri 

13 Malang? 

b. Bagaimana hasil dari penerapan metode ceramah dan tanya jawab 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Kelas VII G SLTP 

Negeri 13 Malang?? 

 

 

 



5 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui  penerapan metode ceramah dan tanya jawab dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas VII G di SLTP Negeri 13 

Malang 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti diharapkan mampu menerapkan metode tersebut nantinya 

ketika mengajar di sekolah 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang semoga dengan adanya 

penelitian skripsi ini bisa berguna bagi mata kuliah yang menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab di kemudian hari. 

c. Bagi SLTP Negeri 13 Malang diharapkan dengan adanya skripsi ini 

mampu menjadi khazanah bagi guru pendidikan agama Islam. 
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E. Sistematika Penulisan 

Format pembahasan yang terdapat dalam proposal skripsi ini terbagi menjadi 

beberapa Bab sebagai berikut: 

Bab I, adalah pendahuluan yang mana di dalamnya berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfa’at penelitian, batasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

Bab II, adalah tinjauan pustaka, yang menjelaskan tentang metode ceramah 

dan Tanya jawab dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada siswa kelas 

VII G di SLTP Negeri 13 Malang 

Bab III, adalah metode penelitian, yang menjelaskan tentang pendekatan dan 

metode penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, sumber data 

yang diperoleh dan teknik analisis data yang akan digunakan. 

Bab IV, adalah hasil penelitian, yakni latar belakang objek penelitian serta 

penyajian hasil analisa data penelitian. 

Bab V, adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 


