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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan usaha 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Hal 

ini sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: 

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, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
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Dalam pendidikan motivasi merupakan salah satu faktor penunjang 

dalam menentukan intensitas usaha untuk belajar dan juga dapat dipandang 

sebagai suatu usaha yang membawa anak didik ke arah pengalaman belajar 

sehingga dapat menimbulkan tenaga dan aktivitas siswa serta memusatkan 

perhatian siswa pada suatu waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan.  

Motivasi bukan saja menggerakkan tingkah laku tetapi juga dapat 

mengarahkan dan memperkuat tingkah laku. Siswa yang mempunyai motivasi 

dalam pembelajarannya akan menunjukkan minat, semangat dan ketekunan 

yang tinggi dalam belajarnya, tanpa banyak bergantung kepada guru.  
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Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan 

tujuan dapat tercapai.
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Pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam 

belajar. Oleh Sebab itu, menumbuhkan motivasi belajar siswa, merupakan 

salah satu tugas dan tanggung jawab guru. Guru yang baik dalam mengajarkan 

selamanya akan berusaha mendorong siswa untuk beraktifitas mencapai tujuan 

pembelajaran. Ada dua fungsi motivasi dalam proses pembelajaran yakni: 

1) Mendorong siswa untuk beraktifitas  

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah
3
 

Berkaitan dengan masalah pendidikan ini peranan guru Pendidikan 

Agama Islam yang mengajarkan mata pelajaran fikih besar  sekali 

pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar 

Pendidikan Agama Islam. Sebagai seorang guru Pendidikan Agama Islam 

yang mengajarkan mata pelajaran fikih , hal tersebut merupakan  tantangan  

pertama dalam menumbuhkan peningkatan minat dan motivasi belajar siswa 

terhadap mata pelajaran fikih  serta membantu memecahkan kesulitan siswa 

terutama dalam kegiatan kurikuler. 

Guru mata pelajaran fikih dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar juga dituntut untuk menciptakan kondisi-kondisi kelas yang 
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menyenangkan (kondusif)  yang dapat mendorong siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar fikih  dengan sungguh-sungguh, baik itu di lingkungan yang 

bersifat formal maupun secara luas belajar Pendidikan  Agama Islam di 

lingkungan non formal secara mandiri. Di samping itu, guru juga harus 

mempunyai keterampilan dalam memotivasi siswa, karena dengan adanya 

motivasi itu kosentrasi dan antusiasme siswa dalam belajar dapat meningkat. 

Adapun guru mata pelajaraan fikih di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru berjumlah 1 orang yang berlatar belakang pendidikan IAIN, 

memiliki  pengalaman mengajar dari tahun 1991 sampai sekarang, sudah 

mengikuti penataran dan sudah lulus sertifikasi guru pada tahun 2008.  

Guru mata pelajaran fikih telah berusaha meningkatkan motivasi 

belajar siswa di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat 

dari gejala- gejala sebagai berikut : 

1.  Guru mata pelajaran fikih sudah menggunakan metode yang menarik dan 

bervariasi dalam proses pembelajaran. 

2. Guru mata pelajaran fikih sudah menyesuaikan materi pelajaran dengan 

kemampuan dan tingkat pengalaman siswa. 

3. Guru mata pelajaran fikih sudah memberikan penilaian terhadap 

keberhasilan siswa.  

Dari kondisi ini diharapkan akan membuat motivasi siswa tersebut 

dalam mata pembelajaran fikih meningkat. Akan tetapi dari pengamata penulis 

terdapat kesenjangan yaitu: motivasi siswa dalam belajar belum optimal 

khususnya pada mata pelajaran fikih, hal ini dapat dilihat dari gelala- gelaja 

berikut ini : 
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1) Masih ada siswa yang bercanda saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran. 

2) Masih ada siswa yang terlambat masuk kelas, ketika bel tanda masuk 

sudah berbunyi. 

3) Masih ada siswa yang kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan 

pelajaran. 

Berdasarkan studi pendahuluan di atas, maka penelitian ini 

menfokuskan pada usaha guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah 

Hasanah Pekanbaru dalam meningkatkan motivasi belajar. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menjelaskan skripsi yang berjudul “Usaha Guru Fikih dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru”, maka perlu untuk merumuskan penegasan istilah secara 

operasional dari judul tersebut. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya 

kesalah pahaman dalam penafsiran, maka penulis perlu untuk memberikan 

batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Usaha guru 

Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan segala tenaga dan 

fikiran untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, daya upaya, 

ikhtiar) untuk mencapai sesuatu 
4
. Sedangkan guru adalah orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya 
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mengembangkan seluruh potensi peserta didik baik potensi efektif, 

kognitif, maupun psikomotorik.
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2. Motivasi belajar 

Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri 

seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah 

keterampilan, pengalaman.
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Maksud judul di atas adalah bagaimana usaha guru mata pelajaran 

fikih dalam meningkatkan motivasi belajar siswa agar terciptanya proses 

pembelajaran yang diharapkan. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Bagaimana usaha guru mata pelajaran Fikih dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

b. Bagaimana tingkat motivasi belajar Fikih pada siswa di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

c. Bagaimana hasil yang dicapai oleh guru mata pelajaran fikih dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru. 

d. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru 

e. Faktor apa saja yang mempengaruhi usaha guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis jika dibandingkan 

dengan luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada di identifikasi 

masalah, maka penulis memberi batasan yaitu memfokuskan pada Usaha 

guru mata pelajaran Fikih dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

faktor- faktor yang mempengaruhinya di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru.” 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang penulis kemukakan di atas, 

maka selanjutnya permasalah yang akan dikaji adalah “ 

a. Bagaimana usaha guru mata pelajaran Fikih dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru? 

b. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi usaha guru mata pelajaran 

Fikih dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah 

Hasanah Pekanbaru? 

 

D. Tujuan  Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  Penelitian 

a. Untuk mengetahui usaha guru mata pelajaran Fikih dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru  

b. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi usaha guru mata 

pelajaran Fikih dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan 

dan memperjelas persoalan-persoalan yang ada, serta dapat 

menawarkan perspektif dan alternatif baru yang bermanfaat bagi 

kajian-kajian masalah pendidikan selanjutnya. 

b. Sebagai bahan masukan,  informasi atau sumbangan pemikiran bagi 

semua guru khususnya guru fikih dalam usaha meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

c. Untuk melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi S1 

pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 


