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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanpa pendidikan orang tidak akan dapat berkembang sebagaimana

mestinya sebab pendidikan merupakan suatu proses dalam mengembangkan

potensi yang ada pada manusia.

Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup

kompleks dimana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya.Salah satu faktor

tersebut di antaranya adalah guru. Guru merupakan komponen pengajaran yang

memegang peranan penting dan utama, karena keberhasilan proses pembelajaran

sangat ditentukan oleh faktor guru. Disamping peranan guru yang sangat penting

dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan, kemampuan siswa dalam

memahami pelajaran juga tidak bisa ditinggalkan. Salah satu faktor dari dalam diri

siswa yang menentukan berhasil tidaknya siswa dalam proses belajar mengajar

adalah motivasi siswa. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang

memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan sesuatu1.

Dorongan itu hanya akan muncul dalam diri siswa manakala siswa

membutuhkan. Siswa yang merasa butuh akan bergerak dengan sendirinya untuk

memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu dalam rangka membangkitkan motivasi

guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi belajar bagi

kehidupan siswa, dengan demikian siswa akan belajar bukan hanya sekedar untuk

1Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 135
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memperoleh nilai atau pujian akan tetapi didorong oleh keinginan untuk

memenuhi kebutuhannya.

Kuat lemahnya atau semangat tidaknya usaha yang dilakukan seseorang

untuk mencapai sutau tujuan akan ditentukan oleh kuat lemahnya motif yang

dimiliki orang tersebut. Motif dan motivasi adalah dua hal yang tidak dapat

dipisahkan, karena motivasi merupakan penjelmaan dari motif.

Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh

kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk

belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya.

Dengan demikian siswa yang berprestasi rendah belum tentu disebabkan oleh

kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan oleh tidak adanya

dorongan atau motivasi.

Dan dalam proses pembelajaran juga tidak terlepas dari komunikasi.

Dalam proses pembelajaran, komunikasi memegang peranan penting dalam

berhubungan antara guru dan peserta didik. Keberhasilan guru dalam

menyampaikan materi sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi

antara guru dengan siswanya. Salah satu masalah yang timbul dalam bidang

pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran adalah masalah verbalisme,

yaitu anak dapat menghafal dan mengucapkan kata-kata tetapi tidak dapat

memahami maksud atau artinya. Karena guru dalam menyampaikan bahan

pengajaran hanya menggunakan bahasa lisan atau tulisan tanpa disertai alat

pendukung lebih konkrit untuk memperjelas materi pelajaran.Agar komunikasi

antara guru dan peserta didik berlangsung baik serta informasi yang disampaikan
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guru dapat diterima siswa, maka perlu menggunakan media yang sesuai dengan

pembelajaran.

Media pembelajaranakan memudahkan siswa menerima, memahami dan

mengingat materi yang telahdisampaikan. Manfaat lain, akan memudahkan guru dalam

menyampaikanmateri, karena dapat ditunjukan secara langsung kepada siswa, suatu

buktikonkrit berupa suara dan gambar gerak karena media pembelajaranberhubungan

langsung dengan indra penglihatan dan pendegaran. Hamalik mengemukakan bahwa

pemakaian media dalam proses belajarmengajar dapat membangkitkan keingintahuan dan

minat baru bagi siswa,serta membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar

mengajardan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa.2

Salah satu media yang dapat memudahkan siswa dalam mempelajari

materi pelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa adalah media gambar.

Yang mana media gambar  merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua

dimensi. Gambar ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat

divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkrit dan realistis.

Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena hasil yang

diragakan lebih mendekati kenyataan melalui gambar yang diperlihatkan kepada

peserta didik dan hasil yang diterima pun tidak akan jauh berbeda.

Daryanto mengemukakan bahwa Media gambar itu  pada dasarnya

membantu mendorong para siswa dan dapat membangkitkan minatnya pada

pelajaran. Membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan berbahasa,

kegiatan seni, dan pernyataan kreatif dalam bercerita, dramatisasi,

2 Azhar Arsyad, Media Pembalajaran, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003), h. 15
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bacaan,penulisan, melukis dan menggambar serta membantu mereka menafsirkan

dan mengingat-ingat isi materi bacaan dari buku teks.3

Islam juga mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam mengajarkan ilmu

kepada seseorang juga dianjurkan untuk menggunakan alat bantu atau media.

Agar penyampaian pelajaran dapat diperjelas. Sebagaimana Allah SWT berfirman

dalam ayat-Nya yang berbunyi:

Artinya: Bukti-bukti (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al
Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah
diturunkan kepada merekadan supaya mereka memikirkan.

Pada ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam

menyampaikan pelajaran, baik berupa informasi maupun pesan, agar dapat

diterima maka Allah mengajarkan kita dua media, yaitu: visual seperti bukti-

bukti/mu’jizat. Kedua berupa isi kitab-kitab suci. Al-bayyinat (bukti/mu’jizat)

adalah merupakan media visual yang relatif dapat menjelaskan lebih kongkrit dan

realistis.Sama halnya seperti gambar, dimana akan mempengaruhi motivasi.

Melihat fenomena para pelaku pendidikan yang berada di lingkungan

pendidikan, di sekolah-sekolah, dalam mengemban tugas sehari-hari selaku

pendidik masih banyak melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan

menerapkan gaya-gaya atau model mengajar tradisional seperti guru

3 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 107
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menerangkan, anak atau siswa disuruh diam, padahal diamnya anak belum tentu

mereka senang dan paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terhadap siswa dan guru

bidang studi Fiqih di MTs Al-Fajar Pekanbaru, didapatkan bahwa guru tersebut

telah menggunakan media gambar dalam pembelajaran.Akan tetapi motivasi

belajar siswa masih rendah.Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Siswa hanya menerima pelajaran dari guru

2. Siswa hanya tergerak untuk belajar tetapi sulit untuk tekun

3. Siswa tidak mau memberikan tanggapan atau pendapat tentang pelajaran

4. Siswa tidak mau menanyakan kesulitan belajar kepada guru

5. Siswa kurang semangat dalam pelajaran

Berdasarkan beberapa gejala di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap

Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Al- Fajar

Pekanbaru”.

B. DefenisiIstilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka

adanya penegasan istilah, yaitu:

1. Media, adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik sehingga dapat

mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya.4

4 Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h.
11



6

2. Media Gambar, adalah media repoduksi bentuk asli dalam dua dimensi.

Gambar merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan

sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkrit dan realistis.5

3. Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan

belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan

yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai, yaitu mudah

memahami pelajaran serta berhasil dalam mengerjakan tugas-tugas.6

Maksud dari judul di atas adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh

penggunaan media gambar terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

fiqih di MTs Al-Fajar Pekanbaru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah pengaruh penggunaan media

gambar terhadap motivasi belajar.Berdasarkan pokok kajian tersebut, maka

identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media

gambar?

b. Bagaimana motivasi belajar siswa dengan menggunakan media

gambar?

5Ibid, h. 47
6 Harvey F. Silver, Strategi-strategi Pengajaran, (Jakarta,  Indeks:  2012), h. 223
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c. Apakah terdapat pengaruh yang sigifikan penggunaan media

gambar terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih

di MTs Al-Fajar Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Dari banyaknya pernyataan yang timbul dalam identifikasi masalah,

peneliti membatasi pada pengaruh penggunaan media gambar terhadap

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Al-Fajar

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media gambar

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Fajar,

Pekanbaru ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media gambar terhadap motivasi

belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Fajar, Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

a. Siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar Fiqih di MTs Al-Fajar,

Pekanbaru
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b. Guru, sebagai bahan masukan dan pelajaran bagi guru-guru dalam upaya

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar.

c. Sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk sekolah agar semakin

meningkatkan kualitas belajar anak didiknya.

d. Peneliti, sebagai bahan pembelajaran dalam menambah wawasan dalam

menggunakan metode mengajar yang lebih baik, juga menambah

pengetahuan peneliti dalam mengembangkan disiplin ilmu, dan juga dapat

dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.


