
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu guru selalu berharap agar ilmu yang

diberikan dapat diserap oleh para peserta didik, artinya setiap guru ingin berhasil

didalam mengajar dan mendidik setiap siswanya.1

Agar guru mampu mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya, maka

setiap guru harus memiliki kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung

jawab tersebut. Jadi, seorang guru harus menguasai cara belajar yang efektif, harus

mampu membuat satuan pembelajaran, mampu mengajar di kelas, dan mampu

memahami kurikulum dengan baik.2

Dalam proses pembelajaran tugas guru selain mengajar  juga membuat

persiapan mengajar.3 Namun persiapan disini, bukan berarti guru harus menghapal

materi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi pada dasarnya seorang guru itu harus

1Hasbullah, “ Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan”, (Jakarta : PT. Raja Rafindo, 2006), h. 4
2Oemar Hamalik, 2004, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta : PT. Bumi
Aksara, h. 40
3Ahmad Tafsir, 2007, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,
h. 7



bisa menguasai mata pelajaran yang akan disampaikan. Dan mengetahui bagaimana

ia harus memotivasi siswanya dan mengelola kelas dengan baik.

Kelas yang ada dalam sekolah pada perinsipnya adalah unit sekolah terkecil

dari sekolah tersebut, yang mana unit disini merupakan pengertian bahwa kelas

mempunyai ciri khusus atau dalam arti setiap kelas mempunyai kekhususan sendiri.4

Oleh karena itu wali kelas atau guru sebagai peminpin menengah( middle

manager ) menempati peranan yang amat penting, karena memikul tanggung jawab

mengembangkan dan memajukan kelas masing-masing yang berpengaruh pada

perkembangan dan kemajuan sekolah secara keseluruhan.

Sehingga membentuk wali kelas diartikan sebagai proses mengarahkan,

membimbing atau mengawasi pikiran, perasaan atau tindakan tingkah laku orang lain.

Seorang wali kelas harus melakukan usaha menggerakkan dan memberi motivasi

serta menentukan pikiran dan tingkah laku murid-murid dan guru-guru yang terarah

yang terdapat didalam kelas.5

Dalam soal belajar mengajar motivasi itu sangat penting. Motivasi adalah

syarat mutlak untuk belajar. Disekolah terdapat anak yang malas tidak menyenangkan

suka membolos dan sebagainya. Dalam hal demikian bahwa guru tidak berhasil

memberi motivasi yang tepat untuk mendorong agar ia bekerja dengan segenap

tenaga dan pikirannya.

4Suharsimi Arikunto,2004 Pengelolaan Kelas dan Siswa, Raja Wali, Jakarta, h.19
5H. Hadari Nawawi, 1989, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, Rosda Karya, Jakarta: h. 115



Banyak bakat anak yang tidak berkembang karena tidak diperolehnya

motivasi yang tepat, maka lepaslah tenaga luar biasa sehingga tercapai hasil yang

semula tidak terduga.6 Dalam belajar, motivasi memegang peranan yang sangat

penting, apabila tidak ada motivasi dalam belajar, berarti tidak ada belajar dalam arti

yang sebenarnya.

Disamping itu hasil belajar siswa juga tidak akan sesuai dengan yang kita

harapkan, karena motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

hasil belajar. Sebagaimana W.S. Winkel mengatakan, Motivasi belajar adalah

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,

yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada

kegiatan belajar.7 Dan sebagaimana pula S. Nasution juga mengatakan “Motivasi

belajar merupakan kekuatan atau tenaga-tenaga yang dapat memberikan dorongan

pada kegiatan belajar8

Dalam  pandangan modren mengenai belajar, maka keberadaan motivasi baik

motivasi secara instrinsik maupun secara ekstrinsik sangat diperlukan, karena selain

seorang siswa harus mempunyai motivasi intrinsik dalam belajar, maka guru sebagai

pengajar juga harus memberikan motivasi ekstrinsik kepada siswa, sehingga

terbentuk suatu motivasi belajar secara menyeluruh (dari dalam dan luar) Untuk itu

guru, sebagaimana dalam buku Psikologi Pendidikan yang diterbitkan oleh

Departemen P dan K disebutkan “Dalam menyampaikan bahan pelajaran hendaknya

6M. Ngalim Purwanto, 1990, Pisikologi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya,  h. 60
7W.S. Ninkel, 1986, Pisikolgi Pendidikan dan Evaluasi Belajar,  Jakarta : PT. Gramedia, h. 27
8S. Nasution, 1986, Didaktik Azas- Azas Mengajar, Bandung : Jemmars, h. 79



selalu diberi motivasi agar siswa terdorong untuk selalu aktif. Peranan motivasi

dalam belajar sangat penting, tanpa motivasi kegiatan belajar tidak efektif bahkan

mungkin mengalami kegagalan.9

Dalam hal ini peranan seorang guru adalah sebagai motivator, sebagaimana

yang dikatakan Sadirman AM :

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka
meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru
harus harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement
untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan, swdaya (aktivitas)
dan daya cipta (kreativitas), sehinggga akan terjadi dinamika didalam peroses
belajar dan mengajar. Peran guru sebagai motivator ini sangat penting dalam
intraksi belajar mengajar karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang
membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut perfmance dalam arti
personalisasi dan sosialisasi diri.10

Dengan adanya pemberian motivasi yang dilakukan oleh guru, maka akan

turut membantu dan mempengaruhi Keaktifan siswa dalam belajar. Sebagaimana

dikatakan S. Nasution, motivasi adalah merupakan usaha- usaha yang menyediakan

kondisi-kondisi sehingga dimotivasi mau melakukan sesuatu.11

Demikian pula dengan ibadah maka agar siswa giat melaksanakan ibadah

shalat di butuhkan motivasi atau pendorong, semakin kuat motivasi siswa untuk

belajar fiqih maka diharapkan siswa lebih giat untuk melaksanakan ibadah shalat.

Karena tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah

sebagaimana firman Allah dalam surat Q.S. Adz- Dzariyaat ayat 56 Yang berbunyi :

9Dept. P dan K. Dikti, 1981, Dasar Program Akta Mengajar V BUKU III A, Psikologi Pendidikan,
Bandung : Proyek Pengembangan Instusi Pendidikan Tinggi, h. 32
10Sadirman AM, 1992, Interaksi-dan motivasi  Belajar Mengajar, Jakarta : Rajawali, h. 142-143
11S. Nasution, 1986, op.cit, h. 76







Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

mengabdi kepada-Ku”. (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 56) 12

Perintah itu adalah esensi dari semua tugas manusia sehingga tugas

pendidikan juga merupakan salah satu tugas dalam rangka beribadah kepada-Nya.

Ilmu tentang ibadah dimuat dalam ilmu Fiqh. Ibadah adalah wajib,

mempelajari ilmu tentang ibadah wajib pula, karna tidak mungkin seseorang

melaksanakan ibadah itu hanya mengetahui esensi dari ibadah saja tanpa mengetahui

cara melakukan ibadah tersebut.

Madrasah Tsanawiyah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang

diakui oleh pemerintah. Di Madrasah ini diajarkan teori dan praktek ibadah sesuai

dengan yang temuat dalam kurikulum bidang studi Fiqih. Isi dari bidang studi ini

merupakan bahan pelajaran yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran atau bidang

studi pokok.

Tujuan mempelajari materi bidang studi ini tercantum di dalam kurikilum
Madrasah Tsanawiyah yaitu : (1) Mengetahui dan memahami pokok- pokok hukum
Islam dan mengatur tatacara dan menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang
diatur dalam Fiqh ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam
Fiqh Muamalah. (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan
benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman
tersebut  diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan
tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.13

12Depertemen Agama RI, 2007, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  Jakarta: PT Karya Toha Putra
Semarang, h. 417
13 Kurikulum Madrasah Tsanawiyah, 2002, Garis – Garis Belajar Program Pengajaran, Jakarta:
DEPAG RI, h. 49



Siswa yang duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah, secara umum berusia 13-

15 Tahun dan pengamalan ibadah yang dilakukan oleh mereka dalam kehidupan

sehari-hari terutama yang berkaitan dengan ibadah wajib pada umumnya hanya pada

shalat lima waktu.

Untuk peningkatan kualitas siswa di bidang  iman  dan taqwa, pelajaran ilmu

Fiqih dijadikan sebagai salah satu usaha mencapainya. Melalui pembelajaran Fiqih

diharapakan dapat meningkatkan iman dan takwa siswa dapat merealisasikannya

dalam sikap dan perilaku hidupnya sesuai dengan pembelajaran mata pelajaran Fiqih.

Disamping itu Madrasah Darel Hikmah juga memiliki kegiatan keagamaan yang rutin

dan terprogram dengan baik seperti pelaksanaan shalat berjamaah disekolah,

membaca Alqur’an dan lain-lain. Selain itu Madrasah Darul Hikmah juga memiliki

sarana dan prasarana beribadah yang memadai serta kontrol yang baik terhadap

pelaksanaan ibadah siswa-siswanya.

Keberhasilan suatu proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan

pendidik dan peserta didik (siswa). Jika diantara keduanya ada salah satunya tidak

ada kesiapan, maka keberhasilan suatu proses pendidikan sukar dicapai. Untuk

mengetahui kesiapan peserta didik (siswa) dapat dilihat dari motivasi belajarnya.

Dengan adanya motivasi pada peserta didk (siswa) dalam mempelajari suatu

pelajaran khususnya mata pelajaran Fiqih akan membantu siswa tersebut untuk

mencapai keberhasilan belajarnya. Keberhasilan belajar yang dicapai bukan hanya

berupai nilai atau prestasi melainkan juga adanya perubahan tingkah laku. Dengan



demikian jelas bahwa Motivasi memiliki fungsi yang penting dalam mencapai

prestasi belajar. Apabila siswa termotivasi pada mata pelajaran Fiqih maka ia akan

terus tekun mempelajarinya yang pada akhirnya prestasi yang dicapai akan

memuaskan. Prestasi yang diraih bukan saja dalam bentuk nilai melainkan juga

pengamalan dari isi atau tujuan pembelajaran mata pelajaran Fiqih yang

diaktualisasikan dalam bentuk pengamalan ibadah yang ditunjukkan oleh siswa,

seperti shalat umpamanya.

Adapun tujuan pembelajaran Fiqih adalah:

1. Untuk memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah .

2. Untuk menanamkan pengetahuan yang tersistematisdan komperhensif tentang

pemahaman dan pengamalan ibadah.

3. Untuk memudahkan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan yang terdapat

dalam hukum Fiqih.

Berdasarkan latar belakang dan studi pendahuluan penulis lakukan disekolah

Madrasah Darul Hikmah Kecamatan Tampan masih terdapat kejanggalan-

kejanggalan, hal ini terlihat dari gejala- gejala yang penulis temukan antara lain:

1. Masih adanya siswa yang main-main ketika azan dikumandangkan.

2. Masih adanya siswa yang main-main ketika imam sudah mengucapkan takbir.

3. Masih adanya siswa yang shalat karna absen.

4. Masih adanya siswa yang main-main ketika sedang shalat.

5. Masih adanya menggaruk garuk waktu shalat.

6. Masih ada yang menahan kawannya ketika sujud.



7. Masih adanya siswa yang menyikut-nyikut temannya sewaktu shalat.

Karena itulah penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai pengamalan

ibadah siswa dan hubungannya dengan motivasi belajar fiqih yang merupakan salah

satu faktor pendorong keberhasilan proses pembelajaran yang ditandai oleh

perubahan sikap dan tingkah laku melalui pengamalan terhadap isi materi yang

terkandung didalam mata  pelajaran yang mereka pelajari khususnya mata pelajaran

Fiqih.

Sehubungan dengan gejala-gejala diatas maka penulis tertarik untuk meneliti

lebih lanjut dengan judul : HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR FIQIH

TERHADAP PENGAMALAN IBADAH SHALAT SISWA MADRASAH

TSANAWIYAH  DAREL HIKMAH KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Menurut penulis masalah ini tertarik untuk diteliti, karena adanya hubungan

motivasi belajar Fiqih dengan pengamalan ibadah siswa Madrasah Tsanawiyah

2. Untuk mengetahui tentang hubungan motivasi belajar siswa Madrasah

Tsanawiyah

3. Untuk menambah pola pikir dan wawasan penulis khususnya dalam mata

pelajaran Fiqih.

4. Sepengatahuan penulis judul ini belum pernah diteliti oleh orang lain terutama

dikalangan mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan.



5. Ditinjau dari kemmpuan dan literatur yang berhubungan dengan masalah ini

penulis merasa mampu untuk menyelesaian penelitian baik dari segi waktu, dana

dan tenaga.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul diatas maka

penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Motivasi Belajar merupakan kekuatan atau tenaga-tenaga yang dapat

memberikan dorngan pada kegiatan belajar.14

2. Pengamalan Ibadah, Pengamalan berasal dari kata amal, yaitu   perbuatan,

menjalankan atau melakukan kegiatan.15 Sedangkan Ibadah adalah perbuatan yang

merupakan pengabdian kepada Allah.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalahnya

adalah sebagai berikut :

a) Apakah hubungan Motivasi belajar Fiqih terhadap pengamalan ibadah siswa

Madrsah Tsanawiyah Darul Hikmah?

b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar fiqih terhadap

pengamalan ibadah siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah?

14S. Nasution, 1986, Didaktik Azas- azas Mengajar, Bandung : Jemmars, h. 79
15Nur Kholif Hazim, 2004, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Terbit Terang, h. 36- 37



c) Apakah siswa melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya

setelah mempelajari fiqih?

d) Apakah usaha yang dilakukan oleh siswa dalam meningkatkan motivasi

belajar fiqih?

e) Apakah siswa sudah dapat melaksanakan ibadah itu dengan kesadaran sendiri

setelah mempelajari fiqih?

2. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka

dalam hal ini penulis merasa perlu membatasi pada masalah yang ditulis pada

urutanpertama dari identifikasi masalah yaitu. Hubungan motivasi belajar fiqih

terhadap pengamalan ibadah siswa di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah.

Pilihan batasan ini berdasarkan anggapan bahwa masalah itulah yang paling dan

paling berkaitan dengan masalah pokok.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas maka dalam penelitian ini

dirumuskan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana kualitas motivasi belajar fiqih siswa di Madrasah Tsanawiyah

Darel Hikmah?

b. Bagaimana gambaran pengamalan ibadah shalat siswa di Madrasah

Tsanawiyah Darul Hikmah?

c. Apakah ada hubungan motivasi belajar terhadap pengamalan ibadah shalat

siswa di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah ?



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui gambaran motivasi belajar fiqih siswa di Madrasah

Tsanawiyah Darel Hikmah.

b. Untuk mengetahui gambaran Pengamalan ibadah shalat siwa Madrasah

Tsanawiyah Darel Hikmah.

d. Untuk mengetahui hubungan motivasi belajar terhadap pengamalan ibadah

shalat siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah ?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

a. Untuk menambah khazanah intelektual  penulis khususnya didunia pendidikan

Islam.

b. Untuk sumbangsih penulis kepada pembuat kebijaksanaan kurikulum

pendidikan Islam, khususnya mata pelajaran Fiqih.

c. Menambah wawasan bagi para pembaca tentang motivasi belajar, khususnya

mata pelajaran Fiqih.

d. Untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Pendidikan Islam ( S.Pd.I) pada jurusan Pendidikan Agama Islam

dengan konsenterasi Fiqih di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska

Riau.




