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KAJIAN TEORI

A. Kerangka teoritis

1. Pengertian Motivasi

Istilah motivasi berasal dari kata motif  yang dapat diartikan sebagai

kekuatan yang terdapat aadalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut

bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat di

interpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Dalam motivasi

tercakup konsep-konsep, seperti kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi,

kebiasaan, dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu. Sedangkan dari sudut

sumber motif maka, motif ada dua macam yakni motif intrinsik dan ekstrinsik.1

Pandangan para pakar tentang motivasi tersebut melahirkan berbagai teori

motivasi, yang banyak dikenal dan digunakan orang adalah teori motivasi dari

Abraham Maslow. Teori Maslow ini dapat di diterapkan dalam berbagai aspek

kehidupan manusia. Dalam dunia pendidikan, teori ini dilakukan denagan cara

memenuhi kebutuhan peserta didik, agar dapat mencapai hasil belajar yang

maksimal dan sebaik mungkin.2

1 Uno, Hamzah.2007. Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta : Bumu Aksara. h.3
2 Ibid, h.2-7



Menurut W. S. Winkel dalam Ridwan mengemukakan bahwa, “ Motivasi

belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk

menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu,

maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai.”3

SC. Munandar menjelaskan, ‘”Sejauh mana seseorang dapat mencapai

perestasi yang unggul banyak tergantung dari motivasi yang tinggi.”4 Pernyataan-

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan dasar dari

pembelajaran dan dengan motivasi dapat menentukan berhasil atau tidaknya

tujuan pembelajaran.

Pada hakikatnya dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan,

karena motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian

prestasi. Seseorang melakukan usaha karena adanya motivasi yang baik dan tepat

dalam belajar yang akan menunjukkan hasil yang baik pula.

Ali Syaifullah mengatakan “Motivasi adalah suatu hasrat atau dorongan

yang dominan menggerakkan manusia untuk memilih tindakan tertentu dari pada

yang lain.”5 Ungkapan Syaifullah diatas menunjukkan pentingnya motivasi dalam

suatu proses, tidak terkecuali dalam peroses belajar mengajar. Motivasi dan

peroses belajar mengajar dapat menggerakkan murid untuk lebih aktif dalam

peroses pembelajaran.

3 Ridwan,2006. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru- Karyawan dan Peneliti Pemula, Bandung
:Alfabeta, h. 200
4 SC. Munandar,1990. Pengembangan Bakat Kreatifitas Anak Sekolah, Jakarta : Gramedia, h.8
5 Ali Syaifullah. Antara Filsafat dan Pendidikan.Surabaya.Usaha Nasional. H. 188



Apabila motivasi telah tumbuh, maka peserta didik akan melakukan

kegiatan pembelajaran penuh perhatian, bersemangat, tanpa paksaan dan dalam

suasana menyenangkan.6 Pembelajaran yang seperti ini, tanpa paksaan dan dalam

suasana yang menyenangkan akan meningkatkan intensitas pembelajaran siswa.

Menurut Wasty Soemanto, motivasi paling tidak mengandung tiga hal

sebagai berikut :

a. Motivasi dimulai dengan suatu perubahan tenaga dalam diri seseorang.

b. Motivasi ditandai dengan dorongan afektif.

c. Motivasi ditandai oleh reksi-reaksi mencapai tujuan.7

Senada dengan ungkapan diatas,  Mc. Donald mengungkapkan tiga elemen

penting dalam motivasi sebagai berikut :

a. Motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu

manusia. Karena menyangkut perubaha energi manusia (walaupun motivasi

itu muncul dari dalam diri manusia). Penampakannya akan menyangkut

kegiatan fisik manusia.

b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/ feeling “ afeksi seseorang. Dalam

hal ini motivasi relevan dengan persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi dapat

menentukan tingkah laku manusia.

6 H. D. S. Strategi Pembelajaran. Bandung Falah Production. h. 177
7 Wasty Soemanto, 2006. Pisikologi Pendidikan, Jakarta : Rineka cipta, h. 204



c. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Motivasi memang muncul

dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong

oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan.8

Dari  penjelasan dua ahli di atas tentang elemen motivasi jelas bagi kita

bahwa motivasi meskipun merupakan kegiatan yang terjadi di dalam diri manusia,

akan tetapi keberadaannya menyangkut bahkan merupakan motor utama dalam

kegiatan fisik dan tingkah laku manusia dan kemunculannya memerlukan

rangsangan dari luar.

Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak psikis di dalam

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan

kegiatan belajar tersebut. Motivasi belajar akan menentukan intensitas usaha

belajar seseorang dan motivasi tersebut bersifat psikis, yang berperan

membangkitkan gairah dan kesenangan murid sehingga semangat untuk belajar.

Memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar, berarti menggerakkan

siswa untuk melekukan kegiatan pembelajaran. Pada tahap awal akan

menyebabkan si subjek belajar merasa ada kebutuhan dan ingin melakukan

sesuatu kegiatan belajar.

2. Bentuk – bentuk Motivasi

Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keaktifan kegiatan

belajar siswa. Motivasi inlah yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan

8 Sardiman A.M.op. ci, h. 74



belajar. Menurut  bentuk dan sumbernya motivasi motivasi dapat dibedakan ke

dalam dua bentuk :

a. Motivasi ekstrinsik. Yaitu bentuk motivasi yang di dalamnya dimulai dan di

teruskan berdasarkan suatu dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan

dengan aktivitas belajar, seperti memenuhi kewajiban, menghindari

hukuman, menerima hadiah dan mendapatkan pujian dan sebagainya

b. Motivasi Intrinsik, yaitu  bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar

di mulai berdasarkan dorongan yang secara mutlak berkaitan dengan aktifitas

belajar, seperti karena ingin mengetahui sesuatu masalah secara lengkap.9

Pada umumnya motivasi Instrinsik lebih kuat dan lebih baik dari pada

motivasi ekstrinsik. Seorang anak yang memiliki motivasi instrinsik dalam belajar

maka ia tidak perlu diperintahkan untuk belajar, karena belajar baginya bukan

hanya sekedar kesenangan bahkan menjadi kebutuhan.

Dalam belajar motivasi ini memiliki pengaruh yang lebih efektif, karena

tidak tergantung pada motivasi dari luar. Oleh karena itu guru perlu

menumbuhkan motivasi insrinsik pada murid karena dengannya murid belajar

tanpa merasa dibebani, hal ini tentunya akan memudahkan proses penerimaan

materi pelajaran.

9 W.S. Winkel.1984 Psikologi Pendidikan dan Evakuasi Belajar. Jakarta. Gramedia, h. 1984



Berbeda halnya dengan motivasi ekstrinsik dimana siswa terpaksa

melakukan proses belajar, sehingga ketika suatu hal menyebabkan keterpaksaan

maka motivasi siswa pun akan berkurang atau bahkan hilang.

Menurut Arden N. Frandsen. Yang termasuk dalam motivasi instrinsik

untuk  maju.

a. Dorongan ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia lebih luas.

b. Adanya sifat positif dan kereatif yang ada pada diri manusia dan keinginan

untuk maju.

c. Adanya keinginan untuk mencapai prestasi sehingga dapat dukungan dari

orang-orang penting, misak\lkan orang tua, saudara, guru atau teman- teman

dan lain sebagainya.

d. Adanya kebutuhan menguasai ilmu atau pengetahuan yang berguna bagi

dirinya.10

Denagan adanya motivasi kegiatan belajar yang dilalui murid akan

mendorong siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dalam arti sebenarnya

dengan perbuatan yang lebih terarah dan tertentu guna mencapai tujuan

pembelajaran.

Motivasi belajar pada dasarnya adalah dorongan internal dan eksternal

pada siswa  untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang memiliki indikator

sebagai berikut :

10 Baharuddin dan Esa Nurwahyuni,  2007. Teori Belajar dan Pembelajaran. Jokgakarta, ar – ruzz, h.
23



a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.

d. Adanya penghargaan dalam belajar.

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif11

Selanjutnya Sardiman mengemukakan beberapa cir – ciri sebagai berikut :

a. Tekun menghadapi tugas.

b. Ulet menghadapi kesulitan.

c. Menunjukkan minat.

d. Bekerja mandiri

e. Tidak cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin.

f. Dapat mempertahankan pendapat.

g. Tidak mudah melepas hal yang diyakini.

h. Senang mencari dan memecahkan masalah.12

Motivasi belajar merupakan suatu hal yang abstarak yang ada pada diri

siswa. Meskipun demikian tingkat motivasi pada diri siswa kita lihat dan kita ukur

melalui tingkah laku belajar siswa dalam mengikuti pelajaran, ketekunan, keuletan

siswa, kemandirian siswa serta konsistensi siswa dalam belajar.

11 Hamzah B. Uno.op cit. h. 23
12 Sadirman. op cit. h. 83



3. Peran Motivasi Dalam Pembelajaran

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dan memahami dan menjelaskan

prilaku individu, termasuk individu yang sedang belajar. Beberapa peran penting

dari motivasi dalam belajar antara lain (a) menentukan hal-hal yang dapat

dijadikan penguat belajar, (b) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, (c)

menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar dan (d) menentukan

ketekunan belajar.13

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak

yang belajar dihadapkan pada suatu  masalah yang memerlukan pemecahan, dan

hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Peran

motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan

belajar. Anak didik akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang dipelajarinya itu

sedikit sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi anak.

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha

mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang

lebih baik. Dalam hal ini tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan

seorang tekun belajar. Sebaliknya, apabila seseorang  kurang atau tidak memiliki

motivasi untuk belajar, maka dia tidak akan tahan lama belajar. Itu berarti

motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan belajar.

13 Sardiman, 2007. Interaksi & Motivasi Belajar Meengajar.  Jakarta. Raja Grafindo, h. 20



4. Pengertian Belajar

Belajar menurut bahasa adalah “ usaha (berlatih)” dan sebagai upaya

mendapatkan kepandaian”.14 Sedangkan menurut istilah yang dipaparkan oleh

beberapa ahli, diantaranya oleh Ahmad Fauzi yang mengemukakan belajar adalah

peroses dimana suatu tingkah laku ditimbulkan atau diperbaiki melalui serentetan

reaksi diatas situasi(atau rangsang) yang terjadi.15

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan belajar adalah suatu kata yang sudah

akrab dengan semua lapisan masyarakat.16

Martinis Yamin mengatakan bahwa belajar merupakan proses memperoleh

kecakapan, keterampilan dan sikap.17

Dari beberapa pengertian belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli

tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku

individu dari hasil pengalaman dan latihan. Perubahan tingkah laku tersebut, baik

dalam aspek pengetahuannya (kognitif), keterampilannya (pisikomotor),maupun

sikapnya (afektif). Dari pengertian motivasi dan pengertian belajar seperti yang

telah diuraikan diatas , maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah

seseuatu dorongan atau kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang

disengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku,

baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan.

14Departemen Pendidikan Nasional. op cit, h. 197
15Ahmad Fauzi, 2004. Psikologi Umum.CV.Pustaka Setia, Bandung.Cet, ke – 2 ,h. 44
16Syaiful Bahri Djamarah. op cit. h. 12
17Martinis Yamin, 2008.Paradigma Pendidikan Kontruktivistik.CP.PREES. Jakarta. Cet Ke – 1, h.120



Belajar adalah suatu peroses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai

hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.18

Menurut Chaplin, yang dikutip oleh Muhibbin Syah mengartikan bahwa

belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai

akibat latihan dan pengalaman. Sedangkan menurut Witing, belajar adalah

perubahan yang  relatif menetap yang terjadi dalam segala macam (keseluruhan )

tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman.19

Menurut morgan belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai satu hasil dari latihan atau

pengalaman.20Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan hal – hal sebagai

berikut:

a. Belajar menimbulkan suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap.

Perubahan tingkah laku ini menyangkut berbagai aspek keperibadian, baik

fisik maupun psikis, seperti perubahan berpikir, keterampilan, kecakapan,

kebiasaan dan sikap.

b. Perubahan itu pada pokoknya membedakan antara keadaan sebelum individu

beradadalam situasi belajar dan sesudah melakukan belajar.

c. Perubahan itu dilakukan melalui kegiatan, usaha atau peraktek yang

disengaja.

18 Slameto, op cit. h. 2
19 Muhibbin Syah. op cit, h. 90
20 M.Ngalim Purwanto.Psikologi Pendidikan.PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, cet. Ke – 18, h. 84



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu dapat dibagi

menjadi 2 bagian besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

a. Faktor biologis (jasmaniah)

Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan, pertama kondisi fisik

yang normal atau tidak memiliki cacat sejak dalam kandungan sampai

sesudah lahir. Kondisi fisik normal ini terutama harus meliputi keadaan

otak, panca indra, anggota tubuh. Kedua, kondisi kesehatan fisik. Kondisi

fisik yang sehat dan segar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Di

dalam menjaga kesehatan fisik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

antara lain makan dan minum yang teratur, olahraga serta cukup tidur.

b. Faktor psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini

meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang.

Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi

mental yang mantap dan stabil. Faktor psikologis ini meliputi hal-hal

berikut. Pertama, intelegensi. Intelegensi atau tingkat kecerdasan dasar

seseorang memang berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar

seseorang. Kedua, kemauan. Kemauan bisa dapat dikatakan faktor utama

penentu keberhasilan belajar seseorang. Ketiga, bakat. Bakat ini bukan

menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam satu bidang,



melainkan lebih banyak menetukan tinggi rendahnya kemampuan

seseorang dalam suatu bidang

2. Faktor Eksternal

a. Faktor lingkungan keluarga

Faktor lingkungan atau keluarga ini merupakan lingkungan

pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar

seseorang. Suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya

perhatian orangtua terhadap perkembangan peroses belajar dan pendidikan

anak-anaknya maka akan mempengaruhi keberhasilan belajarnya.

b. Faktor lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan

keberhasilan belajar siswa. Hal yang paling mempengaruhi keberhasilan

belajar pada siswa disekolah mencakup metode mengajar, waktu sekolah,

tata tertib atau disiplin yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten.

c. Faktor lingkungan masyarakat

Seorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan masyarakat

yang dapat menunjang keberhasilan belajar. Masyarakat merupakan faktor

ekstren yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa karena

keberadaannya dalam masyarakat. Lingkungan yang dapat menunjang

keberhasilan belajar diantaranya adalah, lembaga- lembaga pendidikan

nonformal, seperti kursus bahasa asing, bimbingan tes, pengajian remaja

dan lain-lain.



Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar seseorang dan dapat mencegah siswa dari

penyebab-penyebab terhambatnya pembelajaran.

5. Pengertian Fiqih

Sedangkan perngertian Fiqih menurut bahasa berarti pintar, cerdas,

faham.21 Atau pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi

akal.22Menurut istilah, banyak definisi yang diberikan oleh para ulama.

Pengertian Fiqih menurut Syara’ pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan

keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah  (ushuliyah)

maupun ‘amaliyah (Furu’iyah). Ini berarti Fiqih sama dengan pengertian syari’ah

Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan

berakal sehat (mukallaf) dan diambil dari dalil yang terperinci.

Ilmu Fiqih ialah suatu ilmu yang mempelajari syara’ yang bersifat

amaliyah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil hukum yang terperinci dari ilmu

tersebut.23 Ilmu Fiqih adalah mengetahui hukum- hukum syara’ yang

berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf , baik perbuatan anggota badan

maupun batin. Seperti hukum wajib, haram, mubah, sah dantidak sahnya suatu

perbuatan itu.24

21 Nasrudin Razak. Dienul Islam.PT.Al- Ma’arif,Bandung.1989, cet. Ke 18, h.25
22 Rahmat Syafe,i. Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: CV, Pustaka Setia,1999,cet.ke -1 h.18
23 A.Syafi’I Karim. 1997, Fiqih dan Ushul Fiqih , Bandung: CV Pustaka setia, h.11
24 Muhammad Rifa’i. 1998, Ushul Fiqih. Semarang: PT  Wicaksana, h. 7



Mempelajari Fiqih diperintahakan Allah SWT dann rasulnya, karena

fiqih merupakan bagian dari ilmu agama. Allah swt memerintahkan kepada

manusia agar diantara mereka ada yang meninggalakan kampung halaman untuk

memperdalam masalah agama, supaya mereka memberikan pengajaran kepada

masyarakat tentang agama.Firman Allah swt.













Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya,
supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS,At – Taubah:122).

Dari pengertian-pengertian di atas penulis melihat antara defenisi

yang satu dengan yang lainnya memiliki titik persamaan bahwa Fiqih adalah ilmu

yang menerangkan hukum-hukum syara’. Yang berhubungan dengan perbuatan

orang mukallaf yang diistinbatkan dari dalil-dalil yang tafshiil.

Jadi yang dimaksud dengan motivasi belajar Fiqih adaalah dorongan

untuk selalu mengingat dan memperhatikan secara terus menerus terhadap ilmu

yang menerangkan tentang segala hak dan kewajiban seorang mukallaf (ilmu

fiqih) yang disertai dengan dorongan dan keinginan untuk mengetahui dan



mempelajari serta membuktikannya dalam perubahan tingkah laku atau sikap

yang sifatnya menetap.

Sedangkan materi fiqih dalam kurikulum madrasah tsanawiyah Darul

Hikmah kecamatan Tampan Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Fiqih kelas VII Semester 1

6. Pengertian Ibadah Shalat

Kata “ عبا دة “ adalah bentuk masdar dari kata عبد   yang biasa diartikan

antara lain dengan. Mengabdi, tunduk, taat, merendah diri dan sebagainya.25

Pengertian ibadah diatas mengandung arti bahwa setiap perbuatan manusia yang

disadari oleh ketaatan kepada allah swt dengan melakukan segala amal perbuatan

yang dianjurkan atau diperintahkannya dan menjauhi segala amal perbuatan yang

dilarang-Nya merupakan suatu ibadah.

Majlis tarjih Muhammadiyah mengemukakan pengertian ibadah, sebagai

berikut :

….’ibadah adalah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada allah swt dengan
mentaati segala perintahnya dan mengamalkan segala yang diizinkan- Nya.
Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Ibadah yang umum adalah segala
amalan yang diizinkan oleh Allah, yang khusus adalah apayang telahditetapkan
oleh Allah akan perincian perinciannya, tingkat dan cara – caranya tertentu……26

Dari pengertian ini tergambar bahwa ibadah ialah bertaqarrub

(mendekatkan diri) kepada Allah swt dengan mematuhi segala yang diperintah-

Nya dan mengamalkan segala yang dianjurkan nya. Majlis tarjih Muhammadiyah

25 Ismail Syah, 1992, Filsafat Hukum Islam. Jakarta:PT. Bumi Aksara,J Cet.Ke - 2, h. 168
26 Nasaruddin Razak,op.cit, h. 57



juga membagi ibadah itu kepada ibadah khusus (khashas) dan ibadah yang

umum(Ammah).

Shalat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucap syahadat, yaitu

kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan

Allah.27 Shalat berhadap hati kepada Allah sebagai ibadat, dalam berbentuk

beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri

dengan beberapa serta menurut syara’28

Shalat menurut bahasa adalah do’a sedangkan menurut istilah suatu sistem

atau suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan tingkah laku

perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, berdasarkan atas

syarat – syarat dan rukun – rukun tertentu. Ia adalah fardu ain atas tiap – tiap

muslim yang telah balik (dewasa).

Sholat fardu ada lima yaitu :

a. Shalat Shubuh. Terdiri dari dua rakaat, waktunya mulai dari terbit fajar

kedua, hingga terbit matahari.

b. Shalat Zuhur. Terdiri dari empat rakaat, waktunya mulai setelah cenderung

matahari dari pertengahan langit, sampai bayang – bayang suatu tonggak

telah sama panjang.

c. Shalat Ashar. Terdiri dari empat rakaat,mulai dari zuhur berahir sampai

terbenam matahari.

27 Ahmad Riznanto, 2008, Keajaiban Shalat, Jakarta: Pustaka Al- kautsar,cet. ke 1 ,h.29
28 Ibid. h. 32



d. Shalat Magrib. Terdiri dari tiga rakaat, waktunya mulai dari terbenam

matahari, hingga hilang senja merah.

e. Shalat isya. Terdiri dari empat rakaat, waktunya, mulai dari hilangnya senja

di barat sampai terbit fajar kedua.29

Dari definisi ibadah di atas bahwa yang dimaksud dengan ibadah shalat

adalah sikap tunduk dan pengabdian seorang hamba kepada sang pencipta, Allah

swt yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita.

Syarat-syarat shalat adalah sebagai berikut :

a. Beragama Islam

b. Sudah baligh dan berakal

c. Suci dari hadats

d. Suci seluruh badan

e. Masuk waktu yang telah ditentukan

f. Menghadap kiblat

g. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah.

Rukun shalat adalah sebagai berikut :

a. Berdiri bagi orang yang sanggup

b. Niat

c. Takbiratul ihram

29 Nasaruddin Razak, op cit, h. 230.



d. Membaca surat Al-Fatihah

e. Ruku’ dalam setiap rakaat

f. Tuma’ninah

g. I’tidal dengan tumakninah

h. Sujud dua kali dengan tumakninah dua sujud

i. Bangun dari sujud dan duduk diantara dua sujud

j. Duduk tasyahud ahir dengan tumakninah

k. Membaca shalawat nabi pada tasyahud ahir

l. Membaca salam yang pertama

m. Tertib.30

Ibadah shalat dilakukan manusia bukan untuk kepentingan Allah, tapi

kembali untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Seandainya

semua manusia beribadah kepada allah, itu semua tidak menambah keagungan,

kebesaran dan kemuliaan Allah swt, sebaliknya jika semua manusia ingkar

kepadanya, itu semua tidak akan mengurangi sifat Maha Sempurna Allah swt.

Berlandaskan firman Allah swt yang berbunyi :












30 Muhammad rifa’I, op cit, h. 33







Artinya: Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab: "Aku akan

membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka
tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun
berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba Aku apakah Aku
bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan barangsiapa yang
bersyukur Maka Sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya
sendiri dan barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku
Maha Kaya lagi Maha Mulia" 31. (Q.S.an- Naml :40)

Shalat yang telah disyariatkan oleh Allah swt. Sebagai pencuci hati dan

ungkapan rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan-Nya terbagi tiga,

yaitu : shalat wajib, shalat sunnat dan shalat nafilah.

a) Shalat wajib

Barang siapa yang mengerjakan shalat wajib, maka Allah swt akan

memberikan keridhaaan padanya. Sebaliknya barang siapa  yang bermalas-

malasan mengerjakannya, berarti ia telah mengerjakan dosa besar. Shalat

wajib itu diperintahkan sebanayak lima kali sehari semalam, yang harus

dikerjakan setiap muslim yang berakal dan telah baligh.

b) Shalat sunnah

Diantara shalat sunnat yang dimaksud adaalah shalat witir, solat dua rakaat

setalah wudu’, shalat dhuha, shalat tarawih dan qiyamu ramadahan, serta

qiyamul-lail.

c) Shalat nafilah

31 DEPAG R.I, op. cit, h. 598



Shalat sunnah nafilah adalah selain dari sunnat muakkad, yaitu sunnat yang

menyertai shalat fardhu, baik malam atau siang hari.

7. Pengertian Pengamalan Ibadah Shalat

Pengamalan berasal dari kata “ ‘amal ” yaitu perbuatan menjalankan atau

melakukan suatu kegiatan. Dalam kamus bahasa indonesia berarti kesungguhan

hati dalam melaksanakan sesuatu.32

Pengamalan ibadah shalat artinya melaksanakan semua yang diperintahkan

Allah swt dan meninggalkan atau menjauhi semua yang dilarang-Nya.  Sesuatu

yang diperintahkan Allah swt itu ada yang bersifat suruhan pasti (thalab jazim)

yang melaksanakannya merupakan suatu kewajiban, ada pula yang bersifat tidak

pasti (thalab ghairu jazim), yang melaksanakannya merupakan anjuran sunat.

Adapun yang dilarang oleh Allah swt itu ada yang bersifat larangan pasti (thalab

tarki jazim) yang meninggalkannya merupakan suatu perintah haram, ada pula

larangan yang bersifat tidak pasti (thalab tarki ghairu jazim), yang

meninggalkannya merupakan suatu perintah yang tidak haram, tapi makruh, boleh

dilaksanakan (tidak berdosa pelakunya) dan sebaliknya ditinggalkan atau dijauhi

akan mendapat pahala.

Setiap manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah swt. Firman-

Nya :




32 Departemen Pendidikan Nasional. op. cit,. h.34






Artinya: Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan
orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (Q.S.Al- Baqarah
:21)

Pada ayat ini Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk menyembah

atau beribadah kepada-Nya karna Allah swt yang telah menciptakan manusia dan

mencukupi kebutuhannya di dunia dengan karunia- Nya dan tujuan manusia

diperintahkan untuk beribadah adalah agar mereka bertaqwa kepada Allah swt.

Kemudian Allah swt menegaskan lagi di dalam Firman-Nya :



















Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat
dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba
sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong dan membangga-banggakan diri,” (Q.S.Annisaa : 36)

Pada ayat di atas, sealin manusia diperintahkan untuk menyembah dan

beribadah kepada Allah swt mereka juga dilarang untuk mempersekutukan Allah



swt, dengan sesuatu apapun di dunia ini sebab syirik (menyekutukan) Allah

merupakan salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah swt. Kemudian

Allah swt menegaskan kembali dalam Firman-Nya berkenaan dengan perintah

menyembah Allah dan larangan berbuat syirik (menyekutukan) Allah, sebagai

berikut :














Artinya: Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala,
dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain
Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; Maka mintalah
rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepada-
Nya. Hanya kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan.(Q.S.:Al –
Ankabuut:17)

Dari ayat diatas, Allah swt menegaskan kepada manusia bahwa jika

mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain maka sesungguhnya

mereka telah berbuat dusta. Apa yang mereka sembah selai Allah tidak akan

dapatmendatangkan atau memberikan rizki kepada mereka sebab hanya Allah

yang Maha Pemberi rizki kepada seluruh makhluk-Nya dan kepadanyalah

manusia akan kembali, jadi hanya Allah swt yang patut untuk disembah.

8. Fungsi Ibadah Shalat



Di dalam Al-Qur’an, Shalat disebutkan dengan berbagai fungsi.

a. Shalat adalah pencegah dari perbuatan buruk.

b. Shalat adalah sumber petunjuk.

c. Shalat adalah sarana kita meminta pertolongan dari Allah swt.

d. Shalat adalah pelipur jiwa.

e. Selain mendatangkan kebahagiaan, shalat yang dilakukan secara teratur akan

dapat melahirkan kreativitas.

f. Berdasarkan penemuan-penemuan mutakhir yang menyatakan bahwa

kesehatan tubuh dan penyakit sebenarnya berasal dari jiwa, dan bahwa

banyak penyakit tubuh sesungguhnya dapat disembuhkan melalui ketenangan

jiwa, maka shalat dapat dilihat sebagai sarana kesehatan tubuh juga.33

Jadi tujuan akhir ibadah shalat yang dilakukan oleh setiap manusia adalah

untuk mencapai keridhoan Allah swt dengan melaksanakan syariat – Nya di muka

bumi ini agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana

tujuan Allah swt menciptakan manusia yaitu untuk menyembah dan mengabdi

kepada-Nya yang ditegaskan dalam Firman – Nya sebagai berikut :




Artinya : “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
beribadah kepada-Ku.”(Q.S.Adz – Dzariyaat:56)

33 Haidir Bagir,2005, Buat Apa Shalat?. Bandung: PT. Mizan Pustaka, , h.25



Dari ayat di atas jelas sekali bahwa manusia dalam hidupnya mengemban

amanah ibadah, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia maupun

alam dan lingkungannya. Dan tujuan akhir ibadah yang dilakukan manusia adalah

untuk mencapai keridhoan Allah swt.

Sedangkan tujuan ibadah shalat dalam peresfektif kurikulum Madrasah

Tsanawiyah adalah:

a. Agar siswa dapat menjadi manusia yang taat kepada perintah Allah swt dan

Rasulnya serta bertanggung jawab terhadap masyarakatnya.

b. Mendorong siswa untuk mensyukuri nikmat dari Allah swt.

c. Mendorong tumbuh dan menebalnya iman siswa kepada Allah swt.

9. Faktor – faktor yang mempengaruhi Ibadah Shalat

Pengamalan ibadah pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor

interen dan faktot ekstren.

a. Faktor intren yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri,

antara lain:

1. Kebutuhan manusia akan beragama (naluri untuk beragama) yaitu

kebutuhan manusia akan pedoman hidup yang dapat menunjukkan jalan

kearah kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Adanya dorongan untuk bersyukur , taat, patuh atau mengabdi kepada

Allah, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. Hal tersebut

sesuai dengan penciptaan manusia yang ditegaskan dalam Al- Qur’an surat



Adz-Dzaariyat ayat 56 sebagaimana telah di jelaskan dalam halaman

sebelumnya.

3. Adanya cita-cita untukmemperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan

akhirat.

4. Adanya kemauan, keinginan, dorongan (motivasi) untuk melaksanakan

ibadah dan tetap melaksanakan ibadah ibadah tanpa adanya paksaan dari

luar.

c. Faktor ekstren yaitu faktor yang terdapat diluar pribadi seseorang dan

merupakan stumulus yang daapat membentuk dan mengubah pengamalan

ibadah shalat seseorang, hal tersebut dapat dilihat dari:

a. Lingkungan keluarga

Pengaruh orangtua terhadap pengamalan ibadah dalam Islam sudah lama

disadari, orangtua telah diberikan tanggung jawab yang besar dalam

menentukan pengamalan ibadah terhadap anak-anaknya, sehingga keluarga

dapat terhindar dari berbagai macam malapetaka didunia dan akhirat.

Firman Allah















Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan.(Q.S.At – Tahrim :6)

b. Lingkungan Instusional

Lingkungan instusional yang berpengaruh terhadap pengamalan ibadah

shalat antara lain adalah lembaga pendidikan.

c. Lingkungan Masyarakat

Umumnya siswa Madrasah Tsanawiyah banyak menghabiskan waktunya

diluar rumah (Sekolah dan lingkungan masyarakat). Berebeda dengan

disekolah dan dirumah umumnya pergaulan di masyarakat kurang

memperhatikan disiplin atau aturan yang harus dipatuhi secara ketat. Namun

demikian, kehidupan masyarakat dibatasi oleh norma-norma dan nilai-nilai

yang di dukung oleh warganya sehingga dengan demikian setiap warga

berkewajiban untuk memenuhi semua norma-norma dan nilai-nilai tersebut

yang biasanya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut oleh

suatu masyarakat.

Di samping itu ada hal-hal yang dapat mempengaruhi pengamalan ibadah

seseorang. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi antara lain adalah surat kabar,

televisi, majalah, buku-buku dan lain-lain.

Dari kedua faktor intren dan ekstren di atas yang dapat mempengaruhi

pengamalan ibadah seseorang, faktor intern yang berupa dorongan (motivasi)



memiliki peranan yang sangaat penting bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh

seseorang termasuk didalamnya pengamalan ibadah sebab  motivasi dapat

mendorong seseorang untuk berbuat dan tetap terus melakukan sesuatu, baik

motivasi itu timbul dengan sendirinya dalam diri seseorang maupun motivasi yang

timbul karena lingkungan dari luar ataupun orang lain sebab dengan dorongan

(motivasi) akan membuat orang terus melakukan suatu kegiatan dan memperolah

hasil yang baik dari kegiatan yang telah ia lakukan.

B. Penelitian yang relevan

Banyak penelitian yang mengkaji tentang pengamalan ibadah shalat

diantaranyaYayah khoiriyah yang judulnya Hubungan Minat Belajar Fiqih Dengan

Pengamalan Ibadah Siswa Madrasah Tsanawiyah Al – Falak Bogor. Jursan

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Penelitian yang dilakukan Yahya Khoiriyah tersebut tentang

Hubungan Minat Terhadap Pengamalan Ibadah Siswa, persamaannya yaitu sama –

sama meneliti tentang pengalaman ibadah, Sedangkan perbedaannya adalah Yayah

meneliti tentang Minat belajarnya , sedangkan penulis meneliti tentang Motivasi

belajarnya.

C. Konsep Operasional



Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap kerangka teorotis yang

dipergunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut penulis operasionalkan

sebagai penjelasan sekaligus untuk membatasi konsep teoritis yang masih global.

Motivasi belajar Fiqih adalah dorongan untuk belajar Fiqih untuk selalu

mengingat dan memperhatikan secara terus menerus terhadap ilmu yang

menerangkan tentang segala hak dan kewajiban seorang mukallaf (ilmu fiqih) yang

di sertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari serta membuktikan

dalam perubahan tingkah laku atau sikap yang sifatnya menetap.

Dalam penelitian ini yang dimaksud disini adalah hubungan motivasi belajar

fiqih terhadap pengamalan ibadah shalat siswa madrasah tsanawiyah darul hikmah

tampan pekanbaru. Untuk melihat apakah motivasi belajar bisa mengatasi siswa,

maka penulis menggunakan indikator-indikator motivasi sebagai berikut:

1. Tidak keluar kelas masuk ketika belajar.

2. Tidak pernah absen.

3. Aktif dalam mengikuti pelajaran fiqih dari awal sampai ahir pelajaran.

4. Hadir tepat waktu.

5. Siswa bertanya kepada guru kalau ada materi yang tak paham.

6. Siswa memiliki buku paket.

Indikator – indikator pengamalan ibadah shalat siswa yang baik adalah

sebagai berikut :

1. Tidak main-main ketika imam sudah takbir.



2. Tidak main-mainketika sedang shalat.

3. Ikut berzikir setelah shalat.

4. Shalat karna keinginan sendiri bukan karena absen.

5. Tidak pernah meninggalkan shalat wajib.

6. Selalu melaksanakan shalat wajib tepat pada waktunya.

7. Selalu shalat berjama’ah yang dilaksanakan disekolah.


