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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Pengetian Minat Belajar

Manusia sepanjang hidupnya memiliki sejumlah kebutuhan yang

harus dipenuhi, sehingga manusia akan melahirkan minat dalam dirinya,

karena minat yang tumbuh akan mampu memberikan dorongan kepada

manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai

tujuan yang diinginkan. Sesuai dengan Firman Allah swt dalam Al-qur’an

tentang minat belajar terdapat dalam surah Al-Najm ayat 39 sebagai

berikut

َۡس  ن ل َما َسَعٰى َو ِن اال َسـ ٣٩ِلۡال

Artinya : “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah

diusahakannya.  (QS.Al-Najm (53) :39)10

Dapat disimpulkan segala sesuatu itu tergantung pada niatnya

dalam mencari ilmu itu atas dasar keinginan yang kuat dari peserta didik

salah satu faktor yang paling penting adalah niat atau kemauan atau minat

yang timbul dari hati bukan dari paksaan luar orang lain.

Ada beberapa defenisi minat yang dikemukakan oleh para ahli.

Muhubbin syah menyatakan bahwa secara sederhana minat atau interst

berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan terhadap

10 Kementrian Agama RI, Al-Qur an Terjemahan
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sesuatu.11 Menurut Zulyana Au, minata dalah suatu rasa lebih suka dan

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri

sendiri dengan sesuatu di luar diri sendiri. Semakin kuat atau dekat

hubungan tersebut semakin besar minatnya.12 Sementara itu, Menurut Jhon

Holand minat adalah aktifitas atau tugas-tugas yang membangkitkan

perasaan ingin tahu, perhatian dan memberi kesenangan atau kenikmatan.

Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu

dimana dia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan

kinerja yang tinggi.13

Sedangkan menurut Zakia Daradjat menjelaskan minat adalah

kecenderungan jiwa yang tetap ke sesuatu hal yang berharga bagi orang.

Sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah sesuai dengan

kebutuhannya.14 Djaali juga menuturkan bahwa minat pada dasarnya

adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan

sesuatu yang di luar diri.15

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah

suatu keinginan atau kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu tanpa

ada yang menyuruh akan tetapi tinggi atau rendahnya kemauan tersebut

dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

11 Muhibbin Syah, psikologi pembelajaran , ( Jakarta:Rineka Cipta 1991), h.202
12 Zalyana AU, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru : Al–mujtahadah Press,

2010), h. 196
13 Rahmat, Bimbingan Karir (Pekanbaru : Riau Creative Multimedia, 2013), h. 217
14 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

2011), h.133
15 Djaali, Psikologi Pendidikan. (Jakarta :PT.Rineka Cipta. 1991.Cetakan ke-6, h. 135



10

Sementara itu yang dimkasud Belajar ialah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya.16 Belajar juga merupakan suatu proses yang

menimbulkan terjadinya perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku

dan kecakapan.17Jadi belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh perubahan.

Secara umum belajar boleh dikataan juga sebagai suatu proses

interaksi antara diri manusia (ide-ego-super ego) dengan lingkungannya,

yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep, ataupun teori. Dalam hal

ini terkandung suatu maksud bahwa proses interaksi itu adalah (a) proses

internalisasi dari suatu ke dalam diri yang belajar, dan (b) dilakukan

dengan segenap panca indra ikut berperan. 18

Menurut Cronbach belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan

mengalami, dan dalam mengalami itu si pelajar mempergunakan

pancainderanya.19 Uno menjelaskan lebih jauh bahwa belajar adalah suatu

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan

16 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Bina
Aksara,1991),

h.2
17 Muhammad Thobrroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), h, 31.
18 Sardiman A.M, Interaksi Belajar  Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

h.22
19 Sumandi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 22
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tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.20

Berdasarkan defenisi-defenisi yang telah diuraikan di atas maka

jelaslah bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk perubahan kemampuan diri akibat pengalaman yang menghasilkan

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan

nilai sikap.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah rasa tertarik

yang ada pada diri siswa dengan didasari hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya. Minat sangat erat kaitannya

dengan kegiatan belajar, karena tanpa adanya minat, maka kegiatan proses

belajar tidak akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya keberhasilan

dalam proses belajar tidak bisa mencapai hasil yang maksimal.

2. Fungsi Minat  Belajar

Minat belajar memiliki fungsi besar dalam proses belajar mengajar

yang dilakukan oleh peserta didik, minat muncul karena adanya

kebutuhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Elizabeth, B. Hurlock dalam

Abdul Wahid, bahwa minat belajar memilki empat fungsi dalam

kehidupan peserta didik, yaitu mempengaruhi intensitas cita-cita, menjadi

daya pendorong yang kuat, mempengaruhi prestasi peserta didik dan juga

dapat membawa kepuasan21

20 Hamzah B Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),
h.22

21 Abdul wahid, Menumbuhkan Minat dan Bakat Anak Dalam Chabib Toha, (Yogyakarta
: Pustaka Pelajar,1998) h. 109 -110
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Elizabeth B. Hurlock menulis tetang fungsi minat bagi kehidupan

anak sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Wahid sebagai berikut:

a. Minat mempengaruhi bentuk intesitas cita-cita

Sebagai contoh anak yang berminat pada olah raga maka cita-

citanya adalah menjadi olahragawan yang berprestasi, sedang anak

berminat kesehatan fisiknya maka cita-citanya menjadi dokter.

b. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat

Minat anak untuk menguasai pelajaran bisa mendorongnya

untuk belajar kelompok di tempat temannya meskipun suasana sedang

hujan.

c. Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intesitas.

Minat seseorang meskipun diajar oleh guru yang sama dan

diberi pelajaran tapi antara satu anak dan yang lain mendapatkan

jumlah pengetahuan yang berbeda. Hal ini terjadi karena berbedanya

daya serap mereka dan daya serap ini dipengaruhi oleh intensitas minat

mereka.

d. Minat yang terbentuk sejak kecil atau masa kanak-kanak sering

terbawa seumur hidup karena minat membawa kepuasan.

Minat menjadi guru yang telah membentuk sejak kecil sebagai

misal akan terus terbawa sampai hal ini menjadi kenyataan. Apabila ini

terwujud maka semua suka duka menjadi guru tidak akan dirasa kerena

semua tugas dikerjakan dengan penuh suka rela. Dan apabila minat ini
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tidak terwujud maka bisa menjadi obsesi yang akan dibawa sampai

mati.22

Minat berlangsung sebagai pemuas keinginan seseorang. minat

juga dapat menimbulkan rasa puas atau senang terhadap sesuatu yang

diminatinya. Peserta didik yang berminat terhadap suatu pelajaran,

maka dia juga akan merasa dan semangat memperhatikan pelajaran dan

juga akan memunculkan rasa kecewa pada diri siswa ketika guru yang

mengajar mata pelajaran yang disukainya tidak dapat hadir atau

berhalangan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar

Minat belajar seseorang tidaklah selalu stabil, melainkan selalu

berubah. Oleh karena itu perlu diarahkan dan dikembangkan kepada

sesuatu pilihan yang telah ditentukan melalui faktor-faktor yang

mempengaruhi minat itu Secara keseluruhan faktor digolongkan dalam

dua kelompok besar, yaitu faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar

diri siswa) dan faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri siswa).23

Berikut ini adalah beberapa faktor internal dan faktor eksternal

menurut Sumadi Suryabrata diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah sesuatu yang membuat siswa berminat,

yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal tersebut antara lain

pemusatan, perhatian, keinginan, motivasi, dan kebutuhan.24

22 Ibid h. 109 -110
23Ali Muhammad, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung:SinarBaru

Algesindo,2004), h. 67
24 Sumandi Suryabrata,Op Cit h.14
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1) Perhatian dalam belajar yaitu pemusata atau konsentrasi dari

seluruh aktivitas seseorang yang ditujukan kepada sesuatu atau

sekumpulan objek belajar.

2) Kingintahuan adalah perasaan atau sikap yang kuat untuk

mengetahui sesuatu, dorongan kuat untuk mengetahui lebih banyak

tentang sesuatu.

3) Kebutuhan (motif) yaitu keadaan dalam diri pribadi seseorang siswa

yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu

guna mencapai suatu tujuan.

4) Motivasi adalah perubahan energi dalam diri, seseorang yang

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai

tujuan.

b. Faktor Alat/Bahan pelajaran

Untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata

pelajaran Fiqih, maka seorang guru harus memilih alat pengajaran

serta menyesuaikan alat tersebut dengan materi pelajaran yang akan

disampaikan.

Bahan pelajaran yang menarik minat siswa, akan sering

dipelajari oleh siswa yang bersangkutan. Dan sebaliknya bahan

pelajara yang tidak menarik minat tentu akan dikesampingkan oleh

siswa sebagaimana dikemukakakn oleh Slameto bahwa minat

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap belajar, karena bila

bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka
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siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya

tarik baginya.25

c. Faktor Guru

Guru juga termasuk salah satu objek yang dapat merangsang

dan membangkitkan minat belajar siswa khususnya mata pelajaran

Fiqih, guru yang baik pandai, ramah, dan disiplin serta disenangi

banyak siswa sangat besar pengaruhnya dalam membangkitkan minat

siswa, sebaliknya guru yang memiliki sikap yang buruk tidak disukai

oleh siswa, akan sulit untuk merangsang perhatian dan minat dalam

diri siswa.

Ada beberapa cara yang dapat guru lakukan untuk

membangkitkan minat siswa sebagai berikut:

1) Membangkitkan dengan persoalan suatu kebutuhan.

2) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman masa yang lampau

3) Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang baik

4) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar.26

Untuk itu guru harus bisa memanfaatkan minat belajar siswa

dengan menyediakan kondisi yang mendukungnya. Minat siswa untuk

belajar merupakan kekuatan yang bersumber dari diri siswa. Minat ini

memang berhubungan dengan kebutuhan siswa untuk memengang

25Slameto,Op Cit, h.57
26 Syaiful Bahri, Prestasi Belajar & Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994),

h. 48
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peran penting sebagai penentu dan pencipta kondisi pembelajaran yaitu

dengan menggunakan metode mengajar yang sesuai dan interaktif.27

d. Metode Mengajar

Untuk mencapai tujuan, maka dalam kegiatan apa saja tentu

tidak terlepas dari metode, begitu pula dalam kegiatan belajar

mengajar, sangat diperlukan sekali bahkan guru harus bisa memilih

metode yang cocok dengan apa yang disampaikan, kalau metode yang

digunakan efektif dengannya. Tentu dalam mencapai tujuan akan bisa

dengan efesien.28

Sementara itu, Menurut Ngalim Purwanto Adapun faktor–faktor

penyebab timbulnya minat belajar adalah29:

1. Faktor Internal

a. Kematangan/pertumbuhan

Kita tidak dapat melatih anak yang baru berumur 6 bulan untu

belajar berjalan. Andaipun kita paksa, tetap anak itu tidak akan dapat

atau sanggup melakukannya, karena untuk dapat berjalan anak

memerlukan kematangan potensi-potensi jasmaniah maupun

rohaninya.

b. Kecerdasan/ Intelijensi

Merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus secara kontinyu. Minat belajar dapat timbul karena adanya

27Ibid.
28 Wina sanjaya, Op Cit, h. 78
29 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan,(Bandung:Rosda karya),h. 102
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kebiasaan dimana kebiasaan ada hubungannya dengan aktifitas yang

berulang-ulang.

c. Latihan dan Ulangan

Karena terlatih, karena seringkali mengulangi sesuatu, maka

kecakapa dan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi makin

dikuasi dan makin mendalam. Sebaliknya, tanpa latihan pengalaman-

pengalaman yang telah dimilikinya dapat menjadi hilang atau

berkurang.

d. Sifat-sifat Pribadi Seseorang

Tiap-tiap orang mempunyai sifat-sifat kepribadiannya masing-

masing yang berbeda antara seorang dengan yang lain. Ada orang yang

mempunyai sifat keras hati, berkemauan keras, tekun dalam segala

usahanya, halus perasaannya, dan ada pula yang sebaliknya. Sifat-sifat

kepribadian yang ada pada seseorang itu sedikit banyaknya turut pula

mempengaruhi sampai di manakah hasil belajarnya dapat dicapai.

Termasuk ke dalam sifat-sifat kepribadian ini ialah faktor fisik

kesehatan dan kondisi badan.

2. Faktor Eksternal

a. Keadaan Keluarga

Ada keluarga yang selalu diliputi oleh suasana tentram dan

damai, tetapi ada pula yang sebaliknya, ada pula keluarga yang terdiri

daria ayah-ibu yang terpelajar dan ada pula yang kurang pengetahuan.

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam itu mau tidak
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mau turut menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami

dan dicapai oleh anak-anak. Termasuk dalam keluarga ini, ada

tidaknya atau tersedia tidaknya fasilitas-fasilitas yang diperlukan

dalam belajar turut memegang peran penting pula.

b. Guru dan Cara Mengajar

Terutama dalam belajar disekolah, faktor guru dan cara

mengajarnya merupakan faktor yang penting pula. Bagaimana sikap

dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pegetahuan yang di miliki

guru, dan bagaimana cara guru itu mengajarkan pengetahuan itu

kepada anak-anak didiknya, turut menentukan bagaimana hasil belajar

yang dapat dicapai anak.

c. Alat-alat Pelajaran

Faktor guru dan cara mengajarnya, tidak dapat kita lepaskan

dari ada tidaknya alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah

yang cukup memiliki alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk

belajar ditambah dengan cara mengajar yang baik dari guru-gurunya,

kecakapan guru dalam menggunakan alat-alat itu, akan mempermudah

dan mempercepat belajar anak-anak.

d. Motivasi Sosial

Karena belajar itu adalah suatu proses yang timbul dari dalam,

maka faktor motivasi memegang peranan pula. Jika guru atau orang

tua dapat memberikan motivasi yang baik pada anak-anak timbullah

dalam diri anak itu dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik.
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e. Lingkungan dan Kesempatan

Seorang anak dari keluarga yang baik, memiliki intelijensi yang

baik, bersekolah di suatu sekolah yang keadaan guru-gurunya dan alat-

alatnya baik, belum tentu pula dapat belajar dengan baik. Masih ada

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Umpamanya karena

jarak antara rumah dan sekolah itu terlalu jauh, memerlukan kenderaan

yang cukup lama sehingga melelahkan. Pengaruh lingkungan yang

buruk dan negatif serta faktor-faktor lain terjadi di luar

kemampuannya.30

Wasty seomanto juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

memperngaruhi minat belajar adalah :31

1. Faktor-faktor Stimuli Belajar

Yang dimaksud dengan stimuli belajar di sini yaitu segala hal di

luar  individu yang mengadakan  individu itu untuk mengadakan reaksi

atau perbuatan belajar. Berikut ini dikemukakan beberapa hal yang

berhubungan dengan faktor-faktor stimuli belajar:

a. Panjangnya Bahan pelajaran

Panjangannya bahan pelajaran berhubungan dengan jumlah

bahan pelajaran. Semakin panjang bahan pelajaran, semakin panjang

pula waktu yang diperlukan oleh individu untuk mempelajarinya.

Bahan yang terlalu panjang atau terlalu banyak dapat menyebabkan

kesulitan individu dalam belajar.

30Ibid hal, 105
31Wasty Seomanto,Op.Cit, h. 113-115
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b. Kesulitan Bahan pelajaran

Tiap-tiap bahan pelajaran mengandung tingkat kesulitan yang

berbeda. Tingkat kesulitan bahan pelajaran mempengaruhi kecepatan

pelajaran. Makin sulit sesuatu bahan pelajaran, makin lambatlah orang

mempelajarinya. Sebaliknya, semakin mudah bahan pelajaran, makin

cepatlah orang dalam mempelajarinya. Bahan yang sulit memerlukan

aktivitas belajar yang lebih intensif, sedangkan bahan yang sederhana

mengurangi intensitas belajar seseorang

c. Berartinya Bahan pelajaran

Belajar memerlukan modal pengalaman yang diperoleh dari

belajar diwaktu sebelumnya. Modal pengalaman itu dapat berupa

penguasaan bahasa, pengetahuan, dan prinsip-prinsip. Modal

pengalaman ini menentukan keberartian dari bahan yang dipelajari di

waktu sekarang.bahan yang berarti adalah bahan yang dapat dikenali.

d. Berat  Ringannya Tugas Yang Diberikan

Mengenai berat atau ringannya suatu tugas, hal ini erat

hubungannya dengan tingkat kemampuan individu. Tugas yang sama,

keseukarannya berbeda bagi masing-masing individu. Hal ini

disebabkan karena kapasitas intelektual serta pengalaman mereka

tidak sama. Boleh jadi pula, berat-ringannya suatu tugas berhubungan

dengan usia individu, ini berartii, bahwa kematangan individu ikut

menjadi indikator atas berat atau ringannya tugas bagi individu yang

bersangkutan.
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e. Suasana Lingkungan Eksternal

Suasana lingkungan eksternal menyangkut banyak hal, antara

lain: cuaca (suhu udara, mendung, hujan, kelembaban), waktu (pagi,

siang,sore, petang, malam), kondisi tempat (kebersihan, letak sekolah,

pengaturan fisik kelas, ketenangan, kegaduhan), dan sebagaiannya.

2. Faktor Metode Belajar

Metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi

metode belajar yang dipakai oleh peserta didik, Dengan perkataan lain,

metode yang digunakan guru menimbulkan arti atau kesan tersendiri bagi

proses belajar peserta didik. Faktor-faktor metode belajar menyangkut hal-

hal berikut :

a. Kegiatan Berlatih atau Praktek

Seperti halnya pada bidang medis, kegiatan berlatih dapat

diberikan dalam dosis besar ataupun dosis kecil. Berlatih dapat

diberikan secara non stop atau secara terdistribusi dengan selingan

waktu-waktu istirahat.

b. Overlearning dan Drill

Overlearning dilakukan untuk mengurangi kelupaan dalam

mengingat keterampilan-keterampilan yang pernah dipelajari tetapi

dalam sementara waktu diperaktekkan.

Apabila overlearning berlaku bagi latihan keterampilan motorik

seperti main piano atau menjahit, maka drillberlaku bagi kegiatan

berlatih abstraksi misalnya berhitung. Mekanisme drill adalah tidak
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berbeda dengan overlearning. Baik drill maupun overlearning berguna

untuk memantapkan reaksi dalam belajar.

c. Resitasi Selama belajar

Kombinasi kegiatan membaca dengan resitasi sangat

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan membaca itu sendiri.

Maupun untuk mengahafalkan bahan pelajaran. Dalam praktek, setelah

diadakan kegiatan membaca atau penyajian materi, kemudian si pelajar

berusaha untuk mengahafalnya tanpa melihat bacaannya.

d. Pengenalan Tetang Hasil –Hasil Belajar

Dalam proses belajar, individu sering mengabaikan tentang

perkembangan hasil belajar selama dalam belajarnya. Penelitian

menunjukkan, bahwa pengenalan seseorang terhadap hasil atau

kemajuan belajarnya adalah penting, karena dengan mengetahui hasil-

hasil yang sudah dicapai, seseorang akan lebih berusaha

mengingkatkan hasil belajar selanjutnya.

e. Belajar dengan Keseluruhan dan dengan Bagian-Bagian

Menurut beberapa penelitian, perbedaan efektivitas antara

belajar dengan keseluruhan dengan belajar dengan bagian-bagian

adalah belum ditemukan. Hanya apabila kedua prosedur itu dipakai

secara simultan, ternyata belajar mulai dari keseluruhan ke bagian-

bagaian adalah lebih menguntungkan daripada belajar mulai dari

keseluruhan, individu menemukan set yang tepat untuk belajar.
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f. Pengunaan Modalitas Indra

Modalitas indra yang dipakai oleh masing-masing individu

dalam belajar tidak sama. Sehubungan dengan itu, ada tiga impresi

yang penting dalam belajar, yaitu :oral, visual, dan kinestetik. Ada

orang yang lebih berhasil belajarnya dengan menekankan impresi oral.

Dalam belajar, ia perlu membaca atau mengucapkan materi

pelajarannya dengan nayring atau mendengarkan bacaan atau ucapan

orang lain.

g. Penggunaandalam Belajar

Arah perhatian seseorang sangat penting bagi belajarnya.

Belajar tanpa set adalah kurang efektif.

h. Bimbingan dalam Belajar

Bimbingan yang terlalu banyak diberikan oleh guru atau orang

lain cenderung membuat si pelajar menjadi tergantung. Bimbingan

dapat diberikan dalam batas-batas yang diperlukan oleh individu. Hal

yang penting yaitu perlunya pemberian modal kecakapan pada tugas-

tugas yang dibebankan dengan sedikit saja bantuan dari pihak lain.

i. Kondisi-Kondisi Insentif

Insentif adalah berbeda dengan motivasi. Motivasi

berhubungan dengan penumbuhan kondisi internal berupa motif-motif

yang merupakan dorongan internal yang menyebabkan individu

berusaha mencapai tujuan tertentu.
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Insentif adalah objek atau situasi eksternal yang dapat

memenuhi motif individu, insentif adalah bukan tujuan, melainkan alat

untuk mecapai tujuan. Insentif-insentif dapat dikasifikasikan menjadi

dua macam, yaitu:

1) Insentif, intrinsik; yaitu situasi yang mempunyai hubungan

fungsional dengan tugas dan tujuan.

2) Insentif ekstrinsik; yaitu objek atau situasi yang tidak mempunyai

hubungan fungsional dengan tugas.

3. Faktor individual

Selain faktor stimuli dan metode belajar, faktor individual sangat

berpengaruh terhadap belajar seseorang adapun faktor individual itu

meyangkut hal-hal berikut:

a. Kematangan

Kematangan dicapai oleh individu dari proses pertumbuhan

fisiologisnya. Kematangan terjadi akibat adanya perubahan-perubahan

kuantitatif di dalam struktur jasmani diberingi dengan perubahan-

perubahan kualitatif terhadap struktur tersebut.

b. Faktor usia kronologis

Pertambahan dalam hal usia selalu diberangi dengan proses

pertumbuhan dan perkembangan. Semakin tua usia individu semakin

meningkat pula kematangan berbagai fungsi fisiologisnya. Anak yang

lebih tua adalah lebih kuat, lebih sabar, lebih mampu mengarahkan

energi dan perrhatiannya dalam waktu yang lebih lama.
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c. Perbedaan jenis kelamin

Hingga pada saat ini belum ada petunjuk yang menguatkan

tentang perbedaan skil, sikap-sikap,minat,temperamen,bakat,dan pola-

pola tingkah laku sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin.

d. Pengalaman sebelumnya

Lingkungan mempengaruhi perkembangan individu.

Lingkungan banyak memberikan pengalaman kepada individu.

Pengalaman yang diperoleh oleh individu ikut mempengaruhi hal

belajar yang bersangkutan, terutama pada transfer belajarnya.

e. Kapasitas mental

Dalam tahap perkembngan tertentu, individu mempunyai

kapasitas-kapasitas mental yang berkembang akibat dari pertumbuhan

dan perkembangan fungsi fisiologis pada sistem saraf dan jaringan

otak.kapasitas-kapasitas seseorang dapat diukur dengan tes-tes

intelegensi dan tes-tes bakat.

f. Kondisi kesehatan jasmani

Orang yang belajar membutuhkan kondisi badan yang sehat.

Orang yang badannya sakit akibat penyakit-penyakit tertentu serta

kelelahan tidak akan dapat belajar dengan efektif. Cacat fisik juga

mengganggu hal belajar.
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g. Kondisi  Kesehatan Rohani

Ganguan serta cacat mental pada seseorang sangat mengganggu

hal belajar orang yang bersangkutan. Bagaimana orang dapat belajar

dengan baik apabila ia sakit ingatan, sedih frustasi, atau putus asa?

h. Motivasi

Motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan,motif dan

tujuan, sangat mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar. Motivasi

adalah penting bagi proses belajar, kerena motivasi menggerakkan

oragnisme, mengarahkan tindakan, serta memilih tujuan belajar yang

dirasa paling berguna bagi kehidupan individu.

Berdasarkan faktor minat diatas minat belajar adalah suatu

ketertarikan atau kecenderunga yang ditujukan oleh individu dalam

proses yang dilakukan seseorang.

4. Cara Membangkitkan Minat

Siswa akan terdorong untuk belajar mana kala mereka memilliki

minat untuk belajar, untuk membangkitkan minat belajar siswa guru dapat

melakukan hal-hal berikut:

a. Memahami kebutuhan anak didik dan berupaya melayani
kebutuhan mereka

b. Jangan memaksa anak didik untuk tunduk pada kemuan guru
c. Memberikan informasi pengajaran yang akan diberikan dengan

bahan pengajaran yang lalu.
d. Menjelaskan kegunaan materi pelajaran untuk masa yang akan

datang.
e. Menghubungkan materi pelajaran dengan peristiwa yang

kontektual.32

32Zalyana AU, Op Cit, h. 196
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Menurut S. Nasution sesuatu minat dapat timbul atau dibandingkan

dengan cara sebagai berikut :

a. Hubungan dengan pengalaman yang lampau.
b. Berikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik.
c. Gunakan berbagai cara untuk mengajar.33

Dalam proses pembelajaran minat belajar siswa dapat dibangkitkan

melalui penialaian autentik, dengan cara memberi kesempatan untuk siswa

mendapatkan hasil yang baik.

Syaiful Bahri Djamarah juga mengatakan bahwaada beberapa cara

yang dapat guru lakukan untuk membangkitkan minat siswa sebagai

berikut:

a. Membangkitkan dengan persoalan suatu kebutuhan.
b. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman masa yang lampau
c. Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang baik
d. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar.34

Untuk itu guru harus bisa memanfaatkan minat belajar siswa

dengan menyediakan kondisi yang mendukungnya. Minat siswa untuk

belajar merupakan kekuatan yang bersumber dari diri siswa. Minat ini

memang berhubungan dengan kebutuhan siswa untuk memengang peran

penting sebagai penentu dan pencipta kondisi pembelajaran yaitu dengan

menggunakan metode mengajar yang sesuai dan interaktif.35

33S. Nasution, Didektik Azas Mengajar, (Bandung: Jemammars, 2006), h. 82
34 Syaiful Bahri, Prestasi Belajar & Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994),

h.48
35Ibid.
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5. Indikator Minat Belajar

Sehubungan dengan penelitian ini, maka Safari menjelaskan ada

beberapa indikator minat belajar adalah:

a. Kehadiran di kelas
b. Bertanya di kelas
c. Mengumpulkan tugas
d. Kerapian catatan
e. Kelengkapan buku catatan
f. Membaca buku diperpustakaan
g. Kelengkapan buku referensi
h. Partisipasi dalam kelompok
i. Partispasi dalam menjawab36

Menurut, Abdul Hadis dan Nurhayati mengemukakan siswa yang

memiliki minat dalam belajar dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Siswa menunjukkan gairah belajar yang tinggi dalam melakukan
aktivitas belajar.

b. Siswa tekun dan ulet dalam melakukan aktivitas belajar.
c. Siswa aktif dalam belajar
d. Siswa memilki sifat kreatif dan ingin lebih maju dalam belajar.
e. Siswa produktif dalam melaksanakan aktivitas dan menyelesaikan

tugas-tugas belajar.
f. Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar.
g. Siswa tidak cepat bosan dalam belajar.
h. Siswa menganggap aktivitas belajar sebagai hobi dan bagian dari

hidup.37

Sementara itu Zalyana AU mengemukakakn minat belajar adalah

aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala

seperti: gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses

perubahan tingkah laku melalui kegiatan pembelajaran. Minat belajar

dapat di eksprseikan dalam bentuk :

36 Safari, Penulisan butir Soal Berdasarkan Penilaian Berbasis Kompetensi, (Jakarta:
Depdiknas, 2005), h. 104

37 Abdul Hadis dan Nurhayati, Psikologi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010),
h. 45
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a. Pernyataan lebih menyukai sesuatu dari yang lain.
b. Partisipasi dalam suatu sktifitas belajar seperti, kehadiran mencatat,

bertanya dan sebagainya.
c. Cenderung memberikan perhatian terhadap objek tersebut. 38

Syaiful Bahri Djamarah juga mengemukakan bahwa minat dapat

diekspresikan peserta didik melalui:

a. Pertanyaan lebih menyukai sesuatu dari pada yang lainnya.
b. Partisipasi aktif dalam suatu kegiatan
c. Memberikan perhatian yang leih besar terhadap sesuatu yang

diminatinya tanpa menghiraukan yan lain (Fokus)39

Dari pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peserta didik

yang kurang mempunyai minat belajar berarti :

a. Peserta didik tersebut kurang menyukai sesuatu hal

b. Kurang mau berpartisipasi

6. Mata Pelajaran Fiqih

a. Pengertian Fiqih

Menurut A. Hanafi, fiqih yaitu mengetahui hukum-hukum syara

tentang perbuatan orang mukallaf, seperti hukum wajib, haram, mubah,

sah atau tidaknya seseuatu perbuatan dan lain-lain. Orang yang

mengetahui hukum-hukum itu disebut Faqih.40 Menurut syafi i bahwa

Ilmu fiqih  ialah suatu ilmu yang mempelajari syara yang bersifat

amaliyah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang

terperinci dari ilmu tersebut.41Sedangkan menurut Rifa i Ilmu fiqih

adalah mengetahui  hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan

38Zalyana AU, Op Cit, h. 196
39 Syaiful Bahri Djamarah, Op Cit, h.167
40 Ahmad Hanafi Ushul Fiqih (Jakarta : Wijaya, 1963), h. 8
41 A. Syafi i Karim, Fiqih dan Ushul Fiqih (CV. Pustaka Setia Bandung, 1997, Cet, ke-1)

h.11
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orang mukallaf atau orang yang sudah dibenani hukum baik perbuatan

anggota badan maupun batin. Seperti wajib, haram, sah dan tidak

sahnya suatu perbuatan itu.42

Dari defenisi-defenisi diatas bahwa ilmu Fiqih merupakansuatu

ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang berhubungan

dengan perbuatan orang mukallaf atau orang yang sudah dibenani

hukum.

Mempelajari ilmu fiqih itu penting bagi setiap muslim, sehingga

untuk hal-hal yang wajib dilakukan, hukumnya pun wajib untuk

mempelajarinya. Misalnya menjalankan shalat lima waktu merupakan

kewajiban bagi setiap muslim. Maka belajar fiqih tentang shalat atau

ibadah ini hukumnya wajib. Sebab tanpa ilmu fiqih, seseorang tidak

mungkin menjalankan shalat sebagaimana perintah Allah SWT dan

Nabi Muhammad SAW.

Secara tidak langsung dengan mempelajari fiqih, siswa akan

mengetahui hukum dari sesuatu, sehingga siswa nantinya bisa

menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku

didalam Islam, serta mampu menjadikan siswa sebagai manusia yang

selamat dan bahagia didunia dan akhirat.

b. Mata Pelajaran Fiqih

Sesuia dengan Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia

Nomor: 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran

42 Muhammad Rifa i. Ushul fiqih, (PT.: Wicaksana Semarang, 1998). h. 7
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Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrsah Mata

pelajaran fiqih terutama di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata

pelajaran pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari

fiqih yang telah di pelajari peserta didik di madrasah Tsanawiyah.

Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan

memperdalam serta memperkaya kajian fiqih baik yang menyangku

kajian ibadah maupun muamalah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip

dan kaidah-kaidah ushul fiqih serta menggali tujuan dan hikmahnya.

Secara subtansial mata pelajaran fiqih memiliki kontribusi dalam

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memperaktikkan dan

menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai

perwujudan keserasian, keselarasan,keselarsan hubungan manusia

dengan Allah swt dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia,

mahluk lainnya ataupun lingkungannya. 43

Pembelajaran fiqih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas

dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu kurikulum

peraturan Mentri Agama RI. Peraturan mentri Agama RI sebagaimana

dimaksud adalah kurikulum oprasional yang telah disusun oleh dan

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sehingga

kurikulum ini sangat beragam. Pengembangan kurikulum

PERMENAG yang beragam ini tetap mengacu pada standar

kompetensi lulusan pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab,

43 Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun 2014 Tentang
Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrsah
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lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk

mencapai tingkat kelulusan minimal, sesuai dengan tujuan dan fungsi

pembelajaran fiqih.

c. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk

membekali peserta didik agar dapat :

1) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam baik

menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan

pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan

benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial.

Pengalaman tersebut diharpkan menumbuhkan ketaatan menjalankan

hukum islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam

kehidupan pribadi maupun sosial.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah meliputi

ketentuan pengaturan hukum islam dalam menjaga keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan

Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun

ruang lingkup mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah meliputi :

1) Fiqih ibadah, yang menyangkut: ketentuan tata cara bersuci dari

hadats dan najis, shalat, puasa, zakat, ibadah haji, qurban dan

aqiqah, pengurusan jenazah, takziyah, ziarah kubur.
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2) Fiqih muamalah, yang menyangkut: ketentuan hukum kepemilikan

dalam islam perekenomian dalam islam, pelepasan dan perubahan

harta, wakalah, shulhu, dham, kafalah, riba, bank, asuransi, dan

tabungan.

3) Karakteristik Mata pelajaran fiqih menekankan pada pemahaman

yang benar mengenai ketentuan hukum dalam islam serta

kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar

dan baik dalam kehidupan sehari-hari.materi pembelajaran aspek

kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenisyaitu:

fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Materi pelajaran fiqih ada

yang berupa fakta, konsep, prosedur dan prinsip.44

7. Keterkaitan Minat Belajar Mata Pelajaran Fiqih Dengan Latar Belakang

Pendidikan Sebelumnya

Seperti yang diketahui bahwa minat belajar sangatlah menentukan

bagaimana perkembangan prestasi belajar dari setiap peserta didik. Minat

bukanlah bawaan dari lahir dan spontan ada, namun banyak hal yang ikut

ambil andil mulai dari menimbulkan sampai mempengaruhi minat itu

sendiri.

Salah satu faktor yang menjadi sorotan utama adalah latar belakang

pendidikan sebelumnya yang telah dialami oleh peserta didik. Fakor ini

bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan minat belajar sekaligus juga

memperngaruhi minat belajar peserta didik pada proses pendidikan

selanjutnya.

44Ibid
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Latar belakang pendidikan mencakup pengetahuan, sikap, dan

perilaku yang telah didapatkan pada program pembelajaran sebelumnya.

Pengalaman yang diperoleh individu ikut mempengaruhi hasil belajar yang

bersangkutan, terutama pada transfer belajarnya.45Minat memilki kaitan

yang erat dengan pengalaman, perbuatan seseorang sebab minat sangat

mempeengarhi corak perbuatan yang ditujukan oleh seseorang kepada

orang lain. Seseorang tidak dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan

dengan tekun dan memperoleh hasil yang baikm dari perbuatan yang ia

laukan tanpa adanya minat didalam dirinya.

Maka keterkaitannya dengan pengalaman, minat belajar Fiqih

berperan sebagai salah satu faktor pendorong siswa untuk mempelajari

mata pelajaran Fiqih dengan tekun sehingga pada akhirnya siswa tersebut

memiliki minat mempelajari Fiqih dalam dirinya dari yang tidak faham

ilmu fiqih menjadi faham juga menjadi pendorong untuk mempraktekkan

dan membuktikan ilmu yang dipelajarinya sesuai dengan materi yang

dipelajarinya disekolah.

B. Penelitian yang Relevan

1. Elin Afrianti (2013) Hubungan Minat Belajar dengan Hasil Belajar pada

Mata Pelajaran Matematika di sekolah Negri 013  Sukamaju Kecamatan

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan adalah

metode korelasi, yaitu penelelitian yang dilakukan menggambarkan dua

atau lebih fakta-fakta, Berdasarkan hasil penelitian dianalisis dapat

45 Wasty Soemanto, Op.Cit, h. 20
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diambil kesimpulan minat belajar siswa secara keseluruhan tergolong

baik dengan rata-rata persentase 87,79 %. diperoleh nilai koifisien adalah

sebesar 0,573 terletak pada interval koefisien 0,40-0,599. Ha di terima

dan Ho ditolak yang berarti ada hubungan yang signifikan antara minat

belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di

Sekolah Dasar Megri 013 Sukamaju.

2. Nola Anggelina (2014) Pengaruh Penggunaan Metode Agen Mata-mata

terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial Kelas III Sekolah Negri 012 Tarai Bangun Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian quasi

eksperimen dan penelitian hanya sebagai observer dalam proses

pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,

Metode yang digunakan adalah metode korelasi, yaitu penelitian yang

dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta, dengan

mengambil sampel 20 %. baik dengan rata-rata persentase 68,79 %.

diperoleh nilai koifisien adalah sebesar 0,23 terletak pada interval

koefisien 0,40-0,599. Ha di terima dan Ho ditolak yang berarti ada

hubungan yang signifikan antara penggunanaan metode agen mata-mata

dengan minat belajar siswa sekolah dasar 012 Tarai Bangun.

Kajian ilmiah diatas pada dasarnya sama, akan tetapi ada perbedaan

diantaranya mengenai subjek, objek, dan tempat penelitiannya dengan

penelitian yang dilakukan penulis. Oleh karena itu dapat dijelaskan penelitian

yang dilakukan penulis murni keasliannya kerena tidak mengulang penelitian
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sebelumnya.Penelitian dalam skripsi yang penulis susun ini lebih fokus pada

perbedaan minat mata pelajaran fiqih yang ditinjau dari latar belakang

pendidikan sebelumnya di Madrasah Aliyah  Dar El Hikamah  Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Konsep oprasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoretis. Konsep oprasional ini

digunakan dalam bentuk nyata dari konsep teoretis agar mudah dipahami.

untuk menghindari kesalah pahaman penelitian ini, perlu di oprasionalkan

agar lebih terarah dan lebih khusus maksudnya.

Kerangka teoritis dalam uraian di atas masih bersifat umum, maka

untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini, maka konsep tersebut di

oprasionalkan menjadi satuan-satuan yang kongkrit sehingga dapat diteliti

dan diuji kebenarannya secara logis. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi minat belajar yaitu:

1. Siswa senang belajar mata pelajaran fiqih

2. Siswa menghafal ayat-ayat yang ada dalam pelajaran fiqih.

3. Siswa  membeli buku-buku yang terkait dengan mata pelajaran fiqih.

4. Siswa berani menjawab pertanyaan guru fiqih .

5. Siswa membuat catatan tentang materi pelajaran fiqih.

6. Siswa tidak bosan dengan pelajaran fiqih

7. Siswa terdorong untuk selalu mengikuti materi pelajaran fiqih.

8. Siswa mengulang kembali materi yang telah disajikan oleh guru fiqih.

9. Siswa memperhatikan guru saat menjelaskan materi pelajaran fiqih.

10. Siswa memiliki referensi yang banyak ketika belajar fiqih.
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11. Siswa mengerjakan tugas fiqih yang diberikan oleh guru.

12. Siswa mengumpulkan tugas yang diberikan guru fiqih.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah siswa yang

berlatar belakang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan siswa yang

berlatar belakang Sekolah menengah Pertama (SMP) yang memilki

karakteristik kemampuan pengetahuan yang berbeda-beda.

2. Hipotesis

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan minat belajar siswa yang

berlatar belakang pendidkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan

siswa sekolah menengah pertama (SMP) pada mata pelajaran fiqih di

Madrasah  Aliyah Dar El Hikmah.

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan minat belajar siswa antara

yang belatar belakang pemdidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Dengan siswa berlatar belakang pendidikan Sekolah menengah

Pertama (SMP) pada mata pelajaran fiqih di Madsarah Aliyah Dar El

Hikmah Pekanbaru.

Hipotesis merupakan kesimpulan yang bersifat sementara yang berupa

dugaan-dugaan dan itu kemungkinan juga salah. Berdasarkan  latar belakang

masalah dan landasan teori yang ada, maka hipotesis yang diajukan oleh

penulis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan minat belajar mata

pelajaran fiqih ditinjau dari latar belakang pendidikan sebelumnya pada

peserta didik di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru.


