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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya selalu berupaya 

mempertahankan dan mentransmisikan budayanya kepada anak keturunannya. 

Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan 

anak dapat melestarikan budaya dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang 

telah diterima pendidik sebelumnya.
1
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Dari 

pendidikan akan melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Manusia-

manusia yang berkualitas ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan, oleh 

karena itu tidaklah mengherankan bila pendidikan memperoleh perhatian, 

penanganan dan prioritas pemerintah, pengelola pendidikan, masyarakat, dan 

keluarga. Karena pada dasarnya pendidikan dapat berlangsung di tiga tempat 

yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah. 

Sekolah adalah tempat bagi peserta didik untuk memperoleh 

pendidikan. Dimana pendidikan sekolah merupakan proses kegiatan yang 

terencana dan terstruktur dalam melakukan kegiatan pembelajaran untuk 
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mengubah pola pikir serta sikap peserta didik menuju kedewasaan. Harapan 

dari proses pembelajaran ini adalah agar terwujudnya perubahan-perubahan 

yang positif dalam diri peserta didik, oleh karena itu peran guru sangat 

diharapkan dalam mewujudkan proses pembelajaran. Karena, setiap kegiatan 

pembelajaran selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan peserta didik. 

Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa guru mempunyai tugas 

yang  mulia, salah satunya terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 

129: 

                              

               

Artinya: “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari 

kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat 

Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan 

Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-

Baqarah [2]: 129) 

 

Ayat tersebut menegaskan, bahwa ada tiga hal yang menjadi tugas 

Rasul yang juga menjadi tugas guru, yaitu sebagai berikut: Pertama, guru 

dituntut agar dapat menyingkap fenomena kebesaran Allah yang terdapat 

dalam materi yang diajarkan, sehingga peserta didik dapat memahaminya dan 

mengikuti pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kedua, Guru 

mengajarkan kepada peserta didik pesan-pesan normatif yang terkandung di 

dalam kitab suci. Ketiga, guru atau pendidik tidak hanya berkewajiban 

menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus membangun moral dan 

membersihkan peserta didiknya dari sifat dan perilaku tercela.
2
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Pendidikan tidak terlepas dari proses belajar mengajar. Menurut 

Wina Sanjaya “belajar bukan hanya sekedar menghafal atau 

mengembangkan setiap aspek, baik kemampuan kognitif, sikap, emosi, 

kebiasaan, dan lain sebagainya. Konsep ini memandang manusia sebagai 

satu kesatuan, bukan bagian-bagian yang terpisah. Ketika perkembangan 

intelektual terjadi, maka aspek-aspek psikologis lainnya seharusnya turut 

juga berkembang”.
3
 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam 

pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam 

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya berkaitan dalam suatu sistem 

pendidikan yang integral.
4
 

Salah satu aspek yang berperan penting untuk mencapai tujuan belajar 

adalah adanya motivasi belajar. Setiap siswa memiliki karakterisitik berbeda-

beda dan tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lain. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari tingkah laku siswa dalam kesehariannya dan juga 

dapat dilihat oleh guru pada saat proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Perbedaan-perbedaan tersebut juga mempengaruhi motivasi 

belajar yang dimiliki setiap siswa berbeda.  

Motivasi adalah usaha yang disadari untuk menggerakan, 

mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.
5
 

Motivasi juga merupakan dorongan  yang terdapat dalam diri seseorang untuk 
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berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam 

memenuhi kebutuhannya.
6
 

Sardiman A.M menyatakan bahwa “seorang akan berhasil dalam 

belajar, jika pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Keinginan 

atau dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan motivasi. Motivasi 

dalam hal inimeliputi dua hal: (1) mengetahui apa yang akan dipelajari; (2) 

memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Dengan berpijak pada 

kedua unsur inilah sebagai dasar permulaan yang baik untuk belajar. Sebab 

tanpa motivasi, kegiatan belajar mengajar sulit untuk berhasil.
7
 

 

Mengingat pada besarnya peran motivasi dalam mencapai keberhasilan 

suatu pembelajaran, maka guru memiliki tugas untuk memberikan dorongan 

atau motivasi kepada siswa.
8
Disini berarti bahwa peran guru sebagai 

motivator memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi siswa, dan 

untuk memacu motivasi siswa dalam belajar, perlu di dukung oleh interaksi 

edukatif yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman A.M yaitu 

interaksi edukatif atau interaksi belajar mengajar mengandung suatu arti 

adanya kegiatan interaksi dari tenaga pengajar yang melaksanakan tugas 

mengajar di satu pihak, dengan warga belajar (siswa/ anak didik) yang sedang 

melaksanakan kegiatan belajar dipihak lain. Interaksi antara pengajar dengan 

warga belajar, diharapkan merupakan proses motivasi. Maksudnya, bagaimana 

dalam proses interaksi itu pihak pengajar mampu memberikan dan 

mengembangkan motivasi serta reinforcement kepada pihak warga belajar/ 

anak didik, agar dapat melakukan kegiatan belajar secara optimal.
9
 Dengan 
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demikian, untuk mengoptimalkan peran guru dikelas yaitu dengan 

menanamkan sejumlah norma ke dalam jiwa anak didik atau disebut dengan 

istilah interksi edukatif. 

Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu 

ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran.
10

 Interaksi edukatif harus 

menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan 

sebagai mediumnya merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Semua 

unsur interaksi edukatif harus berproses dalam ikatan tujuan pendidikan. 

Karena itu, interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah 

antara guru dan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan.
11

 

Yang penting dalam interaksi edukatif adalah guru sebagai pengajar tidak 

mendominasi kegiatan, tetapi membantu menciptakan kondisi yang kondusif 

serta memberikan motivasi dan bimbingan agar siswa dapat mengembangkan 

potensi dan kreativitasnya, melalui kegiatan belajar. Secara khusus interaksi 

edukatif sebagai interaksi belajar mengajar yang berintikan pada kegiatan 

motivasi.
12

 

Salah satu usaha untuk mencerdaskan anak bangsa adalah dengan 

memberikannya pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam 

pembelajaran di sekolah termasuk Madrasah Aliyah diajarkan berbagai ilmu 

pengetahuan seperti Fiqih, Matematika, Kimia, Fisika dan lain sebagainya. 

Pada tulisan ini penulis mengambil mata pelajaran Fiqih. 
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Fiqih adalah mata pelajaran yang diajarkan di MA PPM Al-Majidiyah 

Bagan Sinembah sebagai bagian atau pengembangan dari mata pelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI). Fiqih adalah mata pelajaran yang di dalamnya 

mengkaji tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan 

dan perkataan mukallaf, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, 

berupa nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah serta yang bercabang darinya 

yang berupa ijma’ dan ijtihad.
13

 

Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa guru dalam 

memberikan pemahaman pelajaran fiqh tidak terlepas dari pengaruh 

kemampuan interaksi edukatif yang dimilikinya dalam menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa. Hal ini sangat penting diperhatikan karena dengan 

interaksi edukatif inilah antara guru dan murid terjadi interaksi dan 

membentuk komunikasi yang efektif, sehingga guru dapat mengarahkan, 

membimbing, dan memotivasi siswa untuk mencapai hasil belajar yang baik. 

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan studi pendahuluan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan observasi 

di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar di MA PPM Al-Majidiyah 

Kecamatan Bagan Sinembah, penulis melihat bahwa guru fiqih telah memiliki 

kemampuan interaksi edukatif yang baik. Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Guru telah merumuskan tujuan pembelajaran 

2. Guru telah mengajar dengan menggunakan metode yang bervariasi sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan 
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3. Guru memberikan pujian kepada siswa yang mengemukakan pendapat saat 

belajar 

4. Guru telah menegur anak didik  yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru ketika proses pembelajaran   

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

6. Guru mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur 

dan standar yang dipersyaratkan 

Guru telah melakukan interaksi edukatif dengan baik, seharusnya dapat 

membangkitkan atau mempertahankan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Fiqih. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan 

observasi di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar masih terdapat 

kesenjangan yaitu masih terdapat anak didik yang memiliki motivasi belajar 

yang masih dipandang rendah. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala berikut:  

1. Sebagian  siswa kurang memperhatikan guru ketika menjelaskan pelajaran. 

2. Sebagian siswa merasa bosan ketika sering menerima tugas yang diberikan 

oleh guru. 

3. Sebagian  siswa keluar masuk kelas ketika proses belajar mengajar sedang 

berlangsung. 

4. Sebagian siswa tidak memberikan respon terhadap stimulus belajar yang 

dilakukan guru. 

5. Sebagian siswa tidak mau bertanya ketika belum memahami pelajaran 

6. Masih ada siswa yang tidur ketika berlangsungnya proses pembelajaran 
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Berdasarkan gejala diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Interaksi Edukatif Guru Fiqih 

terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Modern Al-Majidiyah Kecamatan Bagan 

Sinembah”. 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami 

istilah yang dipakai judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu 

mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu: 

1. Interaksi edukatif adalah proses interaksi yang disengaja, sadar akan 

tujuan, yakni untuk mengantarkan anak didik ke tingkat kedewasaannya.
14

 

2. Motivasi adalah usaha yang disadari untuk menggerakan, mengarahkan, 

dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.
15

. 

Sedangkan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar 

untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Jadi, 

motivasi belajar adalah suatu dorongan untuk mendapatkan pengetahuan 

atau sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari.  

Motivasi belajar siswa yang penulis maksud  adalah motivasi  yang 

dimiliki oleh siswa dalam belajar untuk melakukan serangkaian kegiatan 

untuk memahami pelajaran fiqih di MA PPMAl-Majidiyah Kecamatan 

Bagan Sinembah. 
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3. Mata pelajaran Fiqih  

Fiqih adalah mata pelajaran yang diajarkan di MA PPM Al-

Majidiyah Bagan Sinembah sebagai bagian atau pengembangan dari mata 

pelajaran pendidikan agama Islam (PAI). Fiqih adalah mata pelajaran yang 

di dalamnya mengkaji tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan 

dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, yang diambil dari dalil-dalilnya 

yang terperinci, berupa nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah serta yang 

bercabang darinya yang berupa ijma’ dan ijtihad.
16

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah interaksi edukatif guru Fiqih di Madrasah Aliyah PPM 

Al-Majidiyah Kecamatan Bagan Sinembah? 

b. Bagaimanakah motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di 

Madrasah Aliyah PPM Al-Majidiyah Kecamatan Bagan Sinembah? 

c. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi edukatif guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah PPM 

Al-Majidiyah Kecamatan Bagan Sinembah? 

d. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah PPM Al-Majidiyah 

Kecamatan Bagan Sinembah? 

                                                             
16

Imam Pamungkas dan Maman Surahman, loc.cit. 



 10 

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan interaksi edukatif guru fiqih 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah 

Aliyah PPM Al-Majidiyah Kecamatan Bagan Sinembah? 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis membatasi 

masalah pada interaksi edukatif guru fiqih MA PPM Al-Majidiyah dengan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MA PPM Al-

Majidiyah Kecamatan Bagan Sinembah. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan 

masalah maka penulis merumuskan masalah yaitu: Apakah ada pengaruh 

yang signifikan interaksi edukatif guru fiqih terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 

Modern Al-Majidiyah Kecamatan Bagan Sinembah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh interaksi edukatif guru fiqih terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 

Modern Al-Majidiyah Kecamatan Bagan Sinembah. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
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a. Bagi siswa 

Diharapkan dengan interaksi edukatif yang baik, siswa dapat 

termotivasi dan antusias untuk belajar, sehingga berdampak pada 

peningkatan hasil belajar. 

b. Bagi guru 

Diharapkan guru dapat melaksanakan pembelajaran yang 

menyenangkan dengan melakukan interaksi edukatif yang lebih 

maksimal agar siswa menjadi lebih termotivasi dan antusias untuk 

belajar lebih giat. 

c. Bagi sekolah 

Diharapkan sekolah mendapatkan sumbangan pemikiran dalam 

upaya peningkatan motivasi belajar siswa dan memberikan masukan 

bagi sekolah untuk melakukan perbaikan terhadap pembelajaran, 

sehingga sekolah dapat menjadi lembaga yang dapat mencetak lulusan 

yang berkualitas. 

d. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan usaha untuk memperdalam dan 

memperluas ilmu pengetahuan penulis tentang interaksi edukatif guru 

sehingga dapat menerapkannya lebih maksimal dalam proses 

pembelajaran. 

 


