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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak diragukan lagi bahwa minat belajar siswa menjadi satu prasyarat

utama bagi transformasi pengetahuan, mengingat keberadaannya yang berkaitan

erat dengan intesitas keseriusan. Minat memiliki pengaruh terhadap proses

belajar siswa, jika seorang siswa mempunyai minat dalam belajar maka proses

pembelajaran akan berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan dalam

proses pembelajaran tersebut dapat tercapai. Karenanya menjadi maklum bila

tingkat pemahaman siswa atas sebuah mata pelajaran misalnya, berbeda antara

satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang ditimbulkan mengenai hal ini sejalan

dengan upaya penguasaan siswa itu sendiri, seperti tersirat dalam firman Allah

SWT pada surah al-Najm ayat 39 sebagai berikut:

َما َسَعىٰ  ِن اال َسـ َۡس ِلۡال ن ل ٣٩َو

Artinya: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah

diusahakannya. (QS.Al-najm (53) :39) 1

Pada saat yang sama, didapati sejumlah faktor yang mempengaruhi

minat belajar siswa di mana minat siswa tergantung diantaranya adalah

pengalaman sebelumnya yang ada dalam diri siswa itu sendiri, sebagai kesan-

kesan dalam pengetahuan yang pernah didapatinya. Hal ini sebagaimana di

kemukakan oleh Wasty Soemanto tentang minat belajar berdasarkan

pengalaman sebelumnya bahwa pengalaman yang diperoleh oleh individu ikut
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mempengaruhi hal belajar yang bersangkutan, terutama pada transfer belajarnya

2.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehta, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.3

Tujuan madrasah sebagai bagian dari Tujuan Pendidikan Nasional,

tujuan pengembangan ciri khas agama Islam pada madrasah memberikan

landasan Islami yang kokoh agar siswa memiliki kepribadian yang kuat

dilandasi oleh nilai-nilai keislaman bagi perkembangan kehidupan.4

Kurikulum Madrasah sama dengan kurikulum Sekolah umum, hanya

saja pada madrsah terdapat porsi lebih banyak pada muatan pendidikan agama

Islam, yaitu Fiqih, Akidah Akhlak, Al-Qur an Hadits, Bahasa Arab dan Sejarah

Kebudayaan Islam.5

Dengan adanya persamaan derajat dan penyamaan kurikulum siswa yang

berlatara belakang Madrasah Tsanawiyah (Mts) dengan siswa yang berlatar

belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menghadapi mata pelajaran yang

sama di Madrasah Aliyah (MA) seperti: Fiqih, Akidah Akhlak, al-qur an Hadits,

2 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan,(Jakarta:
Rineka Cipta,2012), h. 120

3 Undang-undang Republik Indonesia No, 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Nasional

4 Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.
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Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam. Bagi siswa Sekolah Menengah

Pertama mata pelajaran Fiqih  merupakan pelajaran yang harus dipelajari secara

dalam dari pelajaran agama Islam yang sudah dipelajari sebelumnya. Sementara

bagi siswa yang berlatar belakang Madrasah Tsanawiyah pelajaran Fiqih ini

tidak lanjut dari pelajaran sebelumnya. .

Kondisi ini diasumsikan oleh Penulis bahwa ketertarikan siswa berlatar

belakang Sekolah Menengah Pertama lebih baik terhadap mata pelajaran Fiqih

daripada siswa yang berasal dari Madrsah Tsanawiyah. Berdasarkan studi

pendahuluan yang dilakukan penulis di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah

Pekanbaru  terdapat gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa berlatar belakang Madrasah Tsanawiyah tidak mau

membeli buku fiqih.

2. Masih ada siswa berlatar belakang Madrasah Tsanawiyah yang kurang aktif

bertanya kepada guru terkait materi yang belum difahami.

3. Masih ada siswa berlatar belakang Madrasah Tsanawiyah yang belum

memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran.

4. Masih ada siswa berlatar belakang Madrasah Tsanawiyah yang tidak

memiliki sendiri alat-alat yang dibutuhkan ketika belajar fiqih.

5. Masih ada siswa berlatar belakang Madrasah Tsanawiyah yang merasa

tidak senang ketika belajar fiqih.

Berdasarkan gejala-gejala di atas penulis belum mendapatkan data

konkrit mengenai terkait perbandingan minat belajar fiqih siswa berlatar

belakang Pendidikan Madrasah Tsanawiyah dengan siswa berlatar pendidikan
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Sekolah Menengah Pertama, maka peneliti menarik untuk meneliti terkait

dengan :“PERBANDINGAN MINAT BELAJAR FIQIH SISWA

BERLATAR BELAKANG PENDIDIKAN TSANAWIYAH DENGAN

SISWA BERLATAR BELAKANG SEKOLA MENENGAH  PERTAMA

DI MADRASAH ALIYAH DI MADRASAH ALIYAH DAR EL HIKMAH

PEKANBARU ”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul di atas

maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Perbandingan adalah bentuk penelitian membandingkan dalam menentukan

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.6 Perbandingan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah membandingkan minat belajar siswa

berlatar belakang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan siswa Sekolah

Menengah Pertama (SMP) pada mata pelajaran fiqih Kelas X di Madrasah

Dar El Hikmah Pekanbaru.

2. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh minat pada dasarnya hubungan antara

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.7

3. Ilmu fiqih adalah mengetahui  hukum syara yang berhubungan dengan

perbuatan orang mukallaf , baik perbuatan anggota badan maupun batin.

Seperti wajib, haram, sah dan tidak sahnya suatu perbuatan itu.8

6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010),h.30

7Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 121
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4. Latar belakang pendidikan yakni mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku

yang telah didapatkan pada program pembelajaran sebelumnya. Pengalaman

yang diperoleh individu ikut mempengaruhi hal belajar yang bersangkutan,

terutama pada transfer belajarnya.9 Adapun siswa yang dimaksud penulis

adalah siswa berasal dari berlatar belakang Madrsah Tsanawiyah (MTs) dan

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebelum masuk di Madrsah Aliyah

Dar El Hikmah Pekanbaru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang ada di atas dapat diidentifikasi masalahnya adalah

sebagai berikut:

a. Bagaimana minat belajar siswa yang berasal dari Madrasah Tsanawiyah

pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah

Pekanbaru?

b. Bagaiman minat siswa yang berasal dari Sekolah Menengah Pertama

pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru

?

c. Bagaimana minat siswa dalam belajar fiqih di Madrasah Aliyah Dar El

Hikmah Pekanbaru?

d. Apa faktor yang mempengaruhi minat siswa belajar siswa pada mata

pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru ?

8Muhammad Rifa i. Ushul fiqih, PT.: Wicaksana Semarang, 1998. h. 7
9 Wasty Soemanto, Op.Cit.h.20
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e. Apa usaha guru fikih dalam meningkatkan minat belajar siswa di

Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru ?

f. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara minat belajar siswa  yang

berlatar belakang Madrasah Tsanawiyah dengan siswa yang berlatar

belakang di Madrasah  Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru ?

2. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan  yang terdapat dalam penelitian ini

maka dalam hal ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

perbandingan minat belajar fiqih siswa berlatar belakang pendidikan

Madrasah Tsanawiyah dengan siswa berlatar belakang Sekolah Menengah

Pertama di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas maka dalam penelitian ini

dirumuskan permasalahan tersebut yaitu: Apakah ada perbedaan minat

belajar fiqih siswa berlatar belakang pendidikan Madrasah Tsanawiyah

dengan siswa berlatar belakang Sekolah Menengah Pertama di Madrasah

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Keguanaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penulis melakukan penelitian

ini adalah untuk mengetahui perbedaan signifikan minat belajar fiqih siswa

yang berlatar belakang pendidikan Madrsah Tsanawiyah dengan siswa
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berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama kelas X  di

Madrasah Aliyah Dar el Hikmah kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi sekaligus

untuk memperoleh gelar S.Pd (Strata satu) program Pendidikan Agama

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Riau.

b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bidang pendidikan dan

sebagai bahan masukan bagi guru yang membimbing mata pelajaran fiqih

di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah.


