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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) surya buana merupakan salah satu 

lembaga pendidikan islam yang berada di kota Malang. Madrasah 

Tsanawiyah ini berada di bawah yayasan Bahana Citra Persada Malang. 

Madrasah ini merupakan suatu lembaga yang memiliki fokus terutama 

pada pengembangan intelektual dan moral bagi perserta didiknya. Proses 

pembelajaran yang dilakukan disetiap lembaga pendidikan tentunya 

memimiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas 

terutama dalam proses dan hasil belajar siswa. Upaya yang dilakukan 

untuk melahirkan generasi cerdas intelektual, spiritual dan mental tersebut 

tentu tidak sebentar, tidak mudah dan tidak asal akan tetapi hal tersebut 

tentu tidak mustahil untuk dicapai. 

Terdapat salah satu program kegiatan yang rutin dilaksanakan di 

madrasah ini yaitu cerita inspiratif pagi islami yang dilaksanakan setiap 

harinya sebelum masuk proses pembelajaran. MTs Surya Buana 

menggunakan sistem full day school yang hari aktifnya mulai hari senin 

sampai hari jumat, mulai pukul setengah 7 pagi sampai pukul setengah 4 

sore.Teknis dalam cerita inspiratif pagi islami ialah pendidik akan 

menyampaikan cerita islami seperti tokoh-tokoh islam, sejarah islam, 

cerita teladan islami didepan peserta didik. 
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Materi cerita inspiratif pagi yang disampaikan kepada peserta didik 

setiap harinya akan berganti sehingga peserta didik akan mendapat materi 

cerita yang bermacam-macam guna menambah pengetahuan mereka 

terkait teladan islami. Dengan hal ini harapannya peserta didik akan 

mendapatkan inspirasi atau hasrat untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Bercerita merupakan salah satu kegiatan yang  mudah untuk 

dilakukan oleh pendidik guna memberikan materi kepada peserta 

didiknya. 

Kebutuhan untuk mencapai hasil dalam pembelajaran merupakan 

harapan peserta didik dalam upaya belajar yang baik. Apabila hasil belajar 

atau kegiatan peserta didik kurang ada perhatian guru sebagai pendidik 

atau orang tua, kegiatan anak dalam belajarnya akan tidak terarah dan 

hasilnya kurang memuaskan. Selama pembelajaran disekolah, pendidik 

dapat menggunakan bermacam dayatarik sepeti motivasi agar siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar dengan baik. Hasil belajar pun banyak 

dibutuhkan oleh motivasi, makin tepat motivasi yang diberikan makin 

berhasil belajar anak dalam mempelajari apa yang dipelajari. Hal tersebut 

karena motivasi merupakan sesuatu yang menentukan intensitas usaha 

anak belajar.1 

Adanya cerita inspiratif pagi islami yang ada di MTs Surya Buana 

ini memiliki tujuan yakni agar peserta didik mendapatkan materi diluar 

proses pembelajaran di dalam kelas yang berupa cerita islami. Banyak dari 

                                                           
1Chomaidi dan Salamah.2018.Pendidikan dan Pengajaran Stategi Pembelajaran Sekolah.Jakarta.PT 

Grasindo.hlm 91 
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peserta didik yang mengikuti kegiatan cerita inspiratif pagi islami menjadi 

semangat belajar dan termotivasi, karena pada pagi hari sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran mereka disambut dengan cerita yang 

mampu memotivasi mereka. Sehingga hal tersebut juga membuat pendidik 

menjadi lebih kreatif untuk memiliki cerita yang akan disampaikan kepada 

peserta didik.  

Selama kegiatan pembelajaran siswa akan merasa mudah 

menerima dan mengerti pelajaran sehingga mereka merasa bersemangat, 

opimis, termotivasi dan senang dalam menerima ilmu pengetahuan. Ada 

juga suatu lembaga sekolah yang menggunakan program kegiatan yang 

mana hal tersebut menjadi pemantik para siswa dan siswinya agar menjadi 

semangat untuk terus belajar dan menggapai cita-citanya. 

Saat kegiatan pembelajaran seorang guru tidak harus terpaku dalam 

menggunakan berbagai metode agar proses pembelajran berjalan tidak 

membosankan. Tetapi bagaimana memikat perhatian peserta didik. Namun 

disisi lain penggunaan berbagai metode akan sulit membawa 

keberuntungan atau manfaat dalam kegiatan pembelajaran. Bila 

penggunaannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

mendukungnya, serta kondisi psikologi peserta didik. Maka dari itu 

seorang pendidik dituntut untuk pandai dalam memilih metode yang 

tepat.2 

                                                           
2Rofa’ah.2016.Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif 

Islam.Yogyakarta.DeePublish. hlm 70 
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Salah satu cara untuk mengoptimalkan pembelajaran adalah 

dengan cara memperbaiki proses pembelajaran yang banyak dipengaruhi 

oleh guru menjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi 

seluruh peserta didik. Sehingga selama berjalannya cerita inspiratif islami 

yang ada di MTs Surya Buana ini, pendidik secara bergantian akan 

menyampaikan cerita-cerita inspiratif di depan peserta didik. Hal tersebut 

merupakan strategi untuk menciptakan daya tarik bagi peserta didiknya.3 

Kegiatan pembelajaran sekolah merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran juga 

merupakan interaksi guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Efektivitas pembelajaran dapat tercapai sangat tergantung dari kemampuan 

guru untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Selain 

guru, lingkungan dan kegiatan sekolah juga sangat mempengaruhi 

keberhasilan selama proses pembelajaran. Sehingga pastinya setiap 

sekolah memiliki konsep atau program yang membuat lingkungan dan 

kegiatan sekolah dapat kondusif untuk mendukung berlangsungnya proses 

pembelajaran.  

Adanya program kegiatan pembelajaran yang menarik akan 

mampu meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Bahkan dengan 

tingginya minat belajar siswa dalam belajar sangat berhubungan dengan 

                                                           
3 Rofa’ah.2016.Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif 

Islam.Yogyakarta.DeePublish. hlm 73 
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tingginya prestasi belajarnya. Minat dapat menunjukkan kemampuan 

untuk memberi stimulasi yang mendorong seseorang untuk 

memperhatikan orang lain, suatu kegiatan dan sesuatu yang dapat memberi 

pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimulasi oleh kegiatan itu 

sendiri. Minat merupakan salah satu faktor yang berada dalam diri 

seseorang untuk menggapai sesuatu yang diinginkannya. 

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, harusnya dengan adannya 

cerita inspiratif pagi islami yang dilaksanakan setiap hari menjelang 

masuk kelas mampu membuat peserta didik semakin bergairah untuk 

belajar. Akan tetapi dalam hal ini peneliti menemukan beberapa peserta 

didik yang tidak bergairah selama berlangsungnya proses pembelajaran, 

padahal peserta didik tersebut telah mengikuti cerita inspiratif pagi islami 

sebelumnya. 

Permasalahan yang sudah dipaparkan di atas menjadi alasan 

peneliti untuk mengetahui seberapa jauh berlangsungnya kegiatan cerita 

inspiratif pagi islami. Kemudian, yang akan menilai terkait kegiatan 

tersebut ialah peserta didik. Jadi, judul dari penelitian ini adalah Persepsi 

Siswa MTs Surya Buana Malang Tentang Cerita Inspiratif Pagi Islami. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas , maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimanapersepsi siswa MTs Surya Buana Malang tentang cerita 

inspiratif pagi islami ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Guna mengetahui persepsi siswa MTs Surya Buana Malang tentang 

cerita inspiratif pagi islami  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Guna mengeksplorasipersepsi siswa MTs Surya Buana tentang cerita 

inspiratif pagi islami sehingga bisa memberi kontribusi pada 

keberlanjutan program atau memberi inspirasi kepada pihak-pihak lain 

yang terkait 

E. Batasan Istilah 

Peneliti menitikberatkan pembahasan pada persepsi siswa MTs 

Surya Buana tentang cerita inspiratif pagi islami. Sehingga diperoleh 

batasan istilah sebagai berikut : 

1. Persepsi  

Persepsi merupakan pandangan seseorang mengenai kenyataan. 

Persepsi merupakan proses yang kompleks yang dilakukan orang untuk 

memilih, mengatur dan memberi makna pada kenyataan yang dijumpai 

disekelilingnya. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan 
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kebudayaan.4 Persepsi merupakan suatu proses akhir dari pengamatan 

yang diawali oleh proses pengindraan yaitu proses diterimanya stimulus 

oleh alat,kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan 

persepsi. Sehingga dengan adanya persepsi individu menyadari dapat 

mengerti tentang keadaan lingkungan yang di sekitarnya maupun tentang 

hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.5 

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa persepsi dapat diartikan 

sebagai proses diterimanya rangsang melalui pancaindra yang didahului 

oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan 

menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun dalam 

diri individu. 

2. Siswa MTs Surya Buana Malang 

Undang-undnag republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional mendefinisikan peserta didik sebagai anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirimelalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu.6Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah peserta didik yang 

sedang duduk di bangku kelas VII dan VIII Mts. Penelititidak memilih 

siswa kelas IX sebagai objek dikarenakan pada saat ini mereka banyak 

benturan dengan berbagai kegiatan dan juga akan melaksanakan ujian 

akhir sehingga memfokuskan kepada materi pelajaran  

                                                           
4Hardjana.2003.Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal.Yogyakarta.Penerbit Kanisius. Hlm 40 
5Sunaryo.2004.Psikologi Untuk Keperawatan.Jakarta.Penerbit Buku Kedokteran EGC. Hlm 93 
6 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, hlm. 3 
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3. Cerita Inspiratif Pagi Islami 

Makna cerita ialah salah satu bentuk sastra yang memiliki 

keindahan dan kenikmatan tersendiri. Akan menyenangkan bagi anak-anak 

maupun orang dewasa, jika pendongeng, pengarang dan penyimaknya 

sama-sama baik. Cerita merupakan salah satu bentuk sastra yang bisa 

dibaca atau hanya didengar oleh orang yang tidak membaca7. Cerita juga 

bisa dimaknai dengan karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, 

kejadian atau penderitaan orang.  

Cerita inspiratif Islami merupakan sarana yang sering digunakan 

untuk mendidik anak-anak maupun orang dewasa. Cerita yang paling 

banyak dijumpai oleh kalangan masyarakat ialah yang berasal dari kitab 

Al Quran. Bahkan cerita inspiratif islami juga diambil dari hadits-hadits 

dan tokoh tokoh islami. Sehingga cerita inspiratif pagi islami ialah cerita 

tentang ajaran islam yang menginspirasi bagi pendengarnya dan disajikan 

di waktu pagi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Abdul Aziz Abdul Majid, Mendidik Dengan Cerita, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2008 hlm 8 


