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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Metode Ceramah yang disisipkan Humor

a. Metode Ceramah

Metode ceramah yang dalam istilah asing disebut “lecture” berasal

dari kata Latin yaitu lego (legere, lectus) yang berarti membaca.

Kemudian lego diartikan secara umum dengan “mengajar” sebagai akibat

guru menyampaikan pelajaran dengan membaca dari buku dan

mendiktekan pelajaran dengan penggunaan buku kemudian menjadi

“lecture method” atau metode ceramah.1 Metode ceramah disebut juga

penuturan bahan pelajaran secara lisan.2

Ada beberapa kelebihan sebagai alasan mengapa ceramah sering

digunakan:

1) Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk

dilakukan. Murah dalam arti proses ceramah tidak memerlukan

peralatan-peralatan yang lengkap, sedangkan mudah, memang

ceramah hanya mengandalkan suara guru, dengan demikian tidak

terlalu memerlukan persiapan yang rumit.

1Abdul Azis Wahab, Metode dan Model-Model Mengajar; Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS),
(Bandung: Alfabeta, 2012), h.88.

2Miterianifa, Op.Cit, h. 51.
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2) Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya,

materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan

pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat.

3) Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu

ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi

yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan

tujuan yang ingin dicapai.

4) Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas, oleh

karena sepenuhnya kelas merupakan tanggungjawab guru yang

memberikan ceramah.

5) Organisasi kelas dengan mernggunakan ceramah dapat diatur

menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan setting

kelas yang beragam, atau tidak memerlukan persiapan-persiapan

yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk

mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan.

Disamping beberapa kelebihan diatas, ceramah juga memiliki

beberapa kelemahan, diantaranya:

1) Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah

akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan ini

memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang

diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang

dikuasai siswapun akan tergantung pada apa yang dikuasai guru.
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2) Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat

mengakibatkan terjadinya verbalisme.

3) Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik,

ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan.

Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada didalam kelas,

namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya

proses pembelajaran; pikirannya melayang kemana-mana, atau

siswa mengantuk, oleh karena gaya bertutur guru tidak menarik.

4) Melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh

siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun

ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, dan tidak ada

seorangpun yang bertanya, semua itu tidak menjamin siswa

seluruhnya sudah paham.3

Kegunaan ceramah:

1) Membangkitkan minat peserta didik.

2) Menanamkan kerangka pikir yang tepat atau memotivasi peserta

didik dengan arah yang tepat.

3) Menyampaikan pengetahuan dalam waktu singkat dan

melibatkan banyak peserta didik.4

3Ibid, hh. 51-53.
4Nurul Ramadhani Makarao, “Metode Mengajar dalam Bidang Kesehatan; Disertai Contoh-

Contoh Metode Mengajar dalam Bidang Kesehatan, serta Metode Mengajar Interaktif,”
(Bandung: Alfabeta, 2009), h.130.
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b. Pengertian Humor

Humor memiliki arti yang bervariasi. Humor tidak tetap diartikan

dalam satu makna. Bisa dikatakan bahwa makna humor relatif tergantung

dari sudut pandang profesi mana yang memandangnya.

Humor berasal dari istilah Inggris yang pada mulanya memiliki

beberapa arti. Namun, semua berasal dari suatu istilah yang berarti cairan.

Yang menurut Friedman, arti ini berasal dari doktrin ilmu faal kuno

mengenai empat macam cairan, seperti darah, lendir, cairan empedu, dan

cairan empedu hitam. Keempat cairan tersebut untuk beberapa abad

dianggap menentukan temperamen seseorang. Sheinowizt menyatakan

bahwa humor adalah kualitas yang bersifat lucu dari seseorang yang

menggelikan dan menghibur. Humor juga dapat diartikan sebagai suatu

kemampuan untuk menerima, menikmati dan menampilkan sesuatu yang

lucu, ganjil/aneh yang bersifat menghibur.

Sheinowitz dalam bukunya Strategi Pembelajaran Menyenangkan

dengan Humornya Darmansyah, menguraikan pengertian humor dalam

beberapa pengertian sebagai berikut:

The quality that makes something laughable or amusing; funniness:
could not see the humor of the situation.
1) That which is intended to induce laughter or amusement: a

writer skilled at crafting humor.
2) The ability to perceive, enjoy, or express what is amusing,

comical, incongruous, or absurd.
3) One of the four fluids of the body, blood, phlegm, choler, and

black bile, whose relative proportions were thought in ancient
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Greek physiology to determine a person’s disposition and
general health. (Translator’s Italics)

4) Physiology.
a) A body fluid, such as blood, lymph, or bile.
b) Aqueous humor.
c) Vitreous humor.

5) A person’s characteristic disposition or temperament: a boy of
sullen humor.

6) An often temporary state of mind; a mood: I’m in no humor to
argue.

7) (a) A sudden, unanticipated whim. (b) Capricious or peculiar
behavior. (Middle English, fluid, from Old French umor, from
Latin umor, from Greek umor).5

Jaya Suprana dalam bukunya Humorologi, mendefinisikan bahwa

humor adalah suatu peristiwa atau situasi kondisi yang sama sekali bebas

nilai.6 Ia juga menambahkan bahwa tidak bisa mutlak jadi begini dan

begitu. Kendatipun demikian, meskipun anggapannya bebas, tetapi harus

terikat oleh norma.

Humor adalah komunikasi yang dilakukan melalui gambar kartun,

karikatur cerita singkat/anekdot yang memiliki unsur kelucuan yang

mampu menggelitik rasa ketawa seseorang. Dalam kaitannya dengan

pembelajaran humor adalah komunikasi yang dilakukan guru dengan

menggunakan sisipan kata-kata, bahasa dan gambar yang mampu

menggelitik siswa untuk tertawa.7 Menurut hemat penulis, komunikasi

aktif maupun pasif antara guru dan siswa ataupun dengan perantara media

yang memiliki nilai estetika dan mampu menggelitik hati untuk tertawa

5Darmansyah, Loc.Cit, hh. 65-67.
6Jaya Suprana, Humorologi, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h.19
7Darmansyah, Op.Cit, h. 72.
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serta mampu memancing kecerdasan, itulah yang disebut humor dalam

pembelajaran.

c. Jenis-jenis Humor dalam Pembelajaran

Masih dalam bukunya Darmansyah, Sheinowitz membagi rancangan

humor untuk pembelajaran dalam dua jenis, berikut uraiannya secara

ringkas:

1) Planned Humor

Planned humor adalah humor yang direncanakan untuk

pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang

memungkinkan terpicunya keinginan tertawa pada siswa. Planned

humor tidak mengharuskan guru menjadi seorang pencipta,

perancang humor dan menguasai teknik humor yang baik. Bahkan

tidak diperlukan persyaratan memiliki sense of humor tinggi bagi

guru. Hanya diperlukan sedikit kemampuan untuk memilih dan

meramu humor yang diperoleh dari berbagai sumber dan dianggap

bermanfaat untuk menciptakan keriangan dan kesenangan dalam

belajar. Cara merancang humor seperti ini, dapat dilakukan oleh

semua guru tanpa kecuali.

Friedman menyatakan bahwa apabila guru ingin merancang

humor untuk pembelajaran dapat menggunakan:

a) Gambar kartun
b) Cerita singkat yang lucu
c) Karikatur
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d) Film kartun
e) Pertanyaan dengan jawaban lucu
f) Pernyataan lucu
g) Menulis kembali teks dengan lucu
h) Membuat plesetan kata menjadi lucu
i) Dan lain-lain

Berk memperkaya lagi dengan menggunakan :

a) Materi yang bersifat humor dalam silabus
b) Contoh-contoh yang lucu dalam kelas
c) Beberapa soal yang lucu
d) Menyelipkan hal yang lucu dalam materi ujian.

2) Unplanned Humor

Unplanned humor menurut Sheinowitz adalah humor yang

tidak direncanakan. Humor ini muncul secara spontan, baik yang

bersumber dari guru maupun murid. Humor ini bersifat spontanitas

dan dipicu oleh berbagai aktifitas dalam pembelajaran.

Humor jenis ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Guru

yang tidak memiliki sense of humor tinggi mungkin akan mengalami

kesulitan menggunakan humor tersebut didalam kelas. Karena

sifatnya yang spontan, situasional dan tiba-tiba, mengharuskan guru

dan juga siswa didalam kelas mampu menangkap setiap peluang

yang ada. Humor yang tidak direncanakan ini menuntut kecerdasan

tersendiri untuk melakukannya. Oleh karena itu, sebaiknya jangan

paksakan menggunakan humor jenis ini, jika memang tidak mampu

melakukan. Sebab tidak jarang terjadi, jika dipaksakan justru akan

menjadi bumerang bagi guru dan kelas secara keseluruhan. Suasana
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kelas akan tambah kacau dan menimbulkan ketidakseriusan atau

ketidakstabilan siswa didalam kelas.8

d. Langkah-Langkah Penggunaan Humor

Humor merupakan strategi sisipan. Menggunakan humor dalam

proses belajar mengajar dengan cara menyisipkannya pada metode

ataupun strategi pembelajaran yang lain, misalnya ceramah. Maka,

dilangkah-langkah dalam menggunakan humor penulis hanya membuat

langkah-langkah  dari metode ceramah (sedikit dimodifikasi dengan

humor).

Menurut DEPAG, untuk menunjang agar metode ini dapat

dilaksanakan dengan baik dan berdaya guna, ada baiknya para guru

memperhatikan langkah-langkah berikut ini:9

1) Ceramah harus dibuat garis-garis besarnya dan dipikirkan baik-baik
apa yang akan disampaikan.

2) Sedapat mungkin disampaikan bahan ilustrasi, berupa bagan, gambar
atau diagram.

3) Memulai ceramah dengan mengemukakan suatu masalah atau
pertanyaan.

4) Mengusahakan agar siswa tetap dalam suasana problematik, yakni
suasana yang dapat membangkitkan sikap ingin tahu siswa tentang
bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

5) Perhatikan kecepatan berbicara. Guru hendaknya bisa mengukur
kecepatan berbicara yang disesuaikan dengan tingkat kesukaran
materi. Akan lebih baik jika guru memberikan kesempatan kepada
para siswa membuat catatan-catatan.

6) Menyelidiki apakah siswa memahami atau tidak penjelasan guru.

8Darmansyah, Op.Cit, hh.138-166.
9Ahmad Munjin Nasih, dkk., Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,

(Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hh. 51-51.
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7) Sambil berbicara hendaknya memandangi wajah siswa. Nada suara
lebih baik seperti bercakap-cakap dalam situasi yang tidak formal.

8) Sekali-kali berhenti dan menunggu reaksi dari siswa. Memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bertanya.

9) Memberi outline sebelum pelajaran dimulai.
10) Tunjukkan rasa humor, gunakan contoh-contoh dengan bahasa yang

menarik. Jangan merasa cepat tersinggung bila ada siswa yang
berbisik-bisik atau agak ribut.

11) Memperhatikan waktu.
12) Memberikan siswa latihan untuk memberi catatan.
13) Pada akhir pelajaran bersifat evaluasi.

Dalam implementasinya, tidak semua guru memiliki sifat dan

keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan metode ceramah. Jika

demikian, hal-hal penting berikut ini perlu diperhatikan:

1) Guru perlu membatasi waktu ceramah sesuai dengan tingkat

usia dewasa . idealnya, waktu yang digunakan kurang dari

setengah jam.

2) Menyusun rencana ceramah, terlebih rangkuman yang berisi

bagian-bagian kalimat yang dapat membantu ingatan guru

perlu dibuat. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan

hilangnya urutan pembicaraan ditengah-tengah proses belajar.

3) Menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk ditujukan kepada

siswa, baik dijawab ketika ceramah berlangsung maupun

diakhir ceramah guna mengukur efektivitas kegiatan belajar

siswa.

4) Menyajikan contoh-contoh lucu yang menyerupai pengalaman

pelajaran akan membuat ceramah menjadi lebih efektif.
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Hendaknya dihindari lelucon yang tidak lucu karena akan

merendahkan guru dimata pelajaran.

5) Ceramah dengan suara yang nyaring (bukan lemah), gaya

antusiastik, serta tempo bicara yang rendah.

6) Menggunakan bahasa yang dimengerti umum, bukan oleh

kalangan tertentu.

7) Kalimat tunggal yang pendek lebih dapat membantu siswa

ketimbang kalimat majemuk yang panjang.

Kendatipun demikian, penekan terhadap humor perlu diperhatikan.

Penggunaan humor yang disisipkan pada strategi ceramah dilihat dari tiga

tahap yaitu pertemuan awal, saat jeda strategis dan diakhir sesi

pembelajaran. Saat jeda strategis hendaknya setiap 20 menit berlaku

kelipatan. Hal ini akan dijelaskan pada bab waktu dan teknik penggunaan

humor dalam pembelajaran.

e. Kelebihan dan Kelemahan Humor dalam Pembelajaran

Kelebihan humor dilihat dengan beberapa manfaatnya dalam

pembelajaran, antara lain:10

1) Humor sebagai pemikat perhatian siswa.

2) Humor membantu mengurangi kebosanan dalam belajar.

3) Humor membantu mencairkan ketegangan didalam kelas.

10Darmansyah, Op.Cit, h. 102.
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4) Humor membantu mengatasi kelelahan fisik dan mental dalam

belajar.

5) Humor untuk memudahkan komunikasi dan interaksi.

Sementara kelemahan humor dapat membuat kelas menjadi kacau

jika guru tidak pandai-pandai membawanya didalam kelas. Untuk itu

diperlukan etika dalam membawa humor didalam kelas sebagai berikut:

1) Humor tidak mengandung kedustaan.

2) Humor tidak mengandung penghinaan, peremehan, atau

perendahan kehormatan orang lain.

3) Humor tidak menimbulkan trauma atau ketakutan orang lain.

4) Hendaklah humor dalam batas-batas kewajaran.11

f. Waktu dan Teknik menggunakan Humor dalam Pembelajaran

Waktu dan teknik menggunakan humor yang dimaksud yaitu

menyangkut kapan waktu yang paling tepat dan bagaimana cara

menyisipkan humor dalam pembelajaran. Penentuan waktu yang tepat

untuk menyampaikan humor penting agar sisipan humor yang digunakan

lebih efektif. Sedangkan cara yang ditempuh untuk menyisipkan humor

perlu dipilih supaya penyampaiannya dapat disesuaikan dengan jenis

humor yang digunakan dan situasi kelas.

11http://ayahandaiwanhermawan.wordpress.com/2013/08/17/humor-dalam-pembelajaran,
(diakses pada tanggal 10 Januari 2015).
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Waktu yang tepat untuk menggunakan humor dalam pembelajaran

dibagi dalam tiga kesempatan, yaitu:

1) Pertemuan awal yang mengesankan

Humor tidak dapat diterapkan dengan baik jika tidak ada

hubungan psikologis yang intens dalam berinteraksi dengan siswa.

Hubungan psikologis itu sulit dijalin, jika siswa mempersepsikan

guru sebagai orang yang pemarah, tidak bersahabat, mudah

tersinggung, jaim, dan sebagainya.  Persepsi semacam itu

memunculkan suasana tidak nyaman saat guru berinteraksi dengan

siswa. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan guru

pada pertemuan pertama adalah mengubah citraan negatif tersebut.

Citrakan diri sebagai guru yang memiliki kecerdasan emosional

tinggi sehingga mampu memasuki dunia siswa lebih dalam.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat citra baik

dihadapan para siswa. Lakukan komunikasi yang menyentuh hati

siswa dengan membicarakan hal-hal yang sifatnya belum

berhubungan langsung dengan pelajaran. Satu kali pertemuan

pertama, habiskan waktu bersama siswa untuk hal yang sederhana

dan lucu-lucu, tetapi menyentuh.

2) Jeda Strategis

Jeda strategis adalah istirahat sejenak (kurang lebih 3-5 menit)

dalam proses pembelajaran setelah pembelajaran berjalan selama
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periode waktu 25-30 menit. Jeda strategis diperlukan untuk

mengembalikan konsentrasi siswa ketika kondisinya mulai

mengalami penurunan. Pada saat jeda strategis itulah diberi

kesempatan untuk mengubah pusat perhatian, mengubah focus

pandangan, mengendurkan otot-otot leher dan pundak, dan

menyisihkan waktu sejenak untuk mengobrol hal yang ringan-

ringan, namun kreatif dan menyenangkan. Juga pada saat jeda

tersebut  siswa dapat ditingkatkan kesegaran konsentrasi belajar dan

daya ingatnya melalui kegiatan-kegiatan yang menyentuh emosi,

seperti selingan musik, cerita-cerita lucu, humor, dan lain-lain.

3) Diakhir sesi pembelajaran

Menutup pembelajaran dengan suasana menyenangkan adalah

sebuah keharusan. Mengakhiri pembelajaran dengan suasana senang

membuat siswa tidak memiliki beban dalam menghadapi pertemuan

berikutnya. Bahkan, dalam kondisi tertentu siswa menjadi sangat

antusias dan menunggu pembelajaran berikut dengan penuh harapan.

Salah satu cara yang dapat dipilih adalah menyisipkan humor,

baik yang planned humor maupun unplanned humor. Dalam

menyisipkan humor banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya

meniru ucapan-ucapan para penyiar televisi, radio, dan para

presenter lainnya untuk menutup pembelajaran. Pantun jenaka atau
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pantun plesetan, atau jika punya keahlian dalam bahasa dan kata

plesetan juga dapat digunakan.12

g. Contoh Penggunaan Humor dalam Pembelajaran Fikih

1) Penekanan posisi pada sholat Jenazah

Jenazahnya adalah seorang perempuan, dihumorkan dengan

kondisi rambutnya yang belum tertutupi, penjelasan kata-kata pada

gambar diatas sebagai berikut:

Imam : Jenazahnya perempuan boy, berarti posisi sholat gue

mesti dipinggang nih..!

Jenazah : Tutupi dulu dong boy aurat gue, kelihatan nih..!

Apakah mungkin jenazah yang hendak disholatkan berbicara

minta ditutupi auratnya? Karena ketidak masuk akalannya itulah

letak kehumorannya.

12Darmansyah, Loc.Cit. hh.179-194.
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2) Memakai wangi-wangian sebagai sunnah sholat Jum’at

Diceritakan tentang salah seorang jamaah Jum’at yang dalam

perjalanan ke masjid, dalam perjalanannya bau badannya

mengganggu jamaah yang lain, hingga terpaksa jamaah yang lain

memakai masker atau filter. Letak kehumorannya pada bau badan

yang dihiperbolakan atau dilebih-lebihkan. Jika saja sedikit memakai

wangi-wangian tidak akan kejadian sebagaimana hal tersebut.

3) Tentang pemahamana siswa

Sumber: Darmansyah, 2012
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Karikatur diatas menggambarkan seorang murid yang bertanya pada

gurunya tentang syarat dan rukun dalam shalat.

Murid : “Kog cuman segitu Prof, apa nggak kurang syarat
dan rukunnya?”

Guru : “Segitu aja kalo kamu ngerti, udah lebih dari
cukup.. ok, saya mau konsentrasi dulu ke satu ini..!

Berdasar teori diatas, indikator humor dapat diukur dari:

a. Siswa memiliki perasaan senang dalam belajar.

b. Guru mampu menarik minat dan perhatian siswa untuk belajar.

c. Guru membuat siswa kembali fokus pada pelajaran.

d. Siswa tidak bosan dalam mengikuti pelajaran.

e. Guru melakukan kegiatan yang menarik.

f. Guru melakukan komunikasi interaktif dengan siswa.

2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Menurut asal katanya, motivasi berasal dari bahasa Latin movere

yang berarti menggerakkan.13 Ada juga yang menuliskan motivasi berasal

dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam

diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat.

Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan

13Robertus Angkowo, dkk., Optimalisasi Media Pembelajaran. (Jakarta: Grasindo, 2007), h.34.
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dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit

tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.14

Motivasi dalam bukunya Carole Wade dan Carol Tavris adalah suatu

proses dalam diri manusia atau hewan yang menyebabkan organisme

tersebut bergerak menuju tujuan yang dimiliki, atau bergerak menjauh dari

situasi yang tidak menyenangkan. Motivasi dibagi menjadi dua macam

yaitu, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah

suatu keinginan untuk melakukan sesuatu karena memang menikmati

kepuasan dalam melakukan tindakan tersebut. Motivasi ekstrinsik adalah

suatu keinginanan untuk mengejar suatu tujuan yang diakibatkan oleh

imbalan-imbalan yang bersifat eksternal, seperti uang, atau popularitas.15

Menurut Woodworth dan Marques yang dikutip oleh Mustaqim dan

Abdul Wahib, motivasi adalah suatu tujuan jiwa yang mendorong individu

untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan untuk tujuan-tujuan tertentu terhadap

situasi disekitarnya.16 Motivasi mendorong individu untuk melakukan

sesuatu terhadap situasi sekitar. Selain itu, motivasi memainkan peranan

penting dalam menentukan arah perbuatan.

Menurut Donald yang dikutip oleh Sardiman dalam bukunya

Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, motivasi adalah perubahan

14Isbandi Rukminto Adi, Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-
Dasar Pemikiran, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), h.154.

15Wade, Carole dan Carol Tavris, Psikologi; Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.144.
16Mustaqim, dkk., Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.72.
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energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian

motivasi tersebut terkandung tiga elemen penting:

1) Mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap manusia.
2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/feeling, afeksi seseorang

dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.
3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan.17

Sedangkan belajar menurut rumusan Uno adalah:

1) Memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman.
2) Suatu proses perubahan tingkah laku individu dengan

lingkungannya.
3) Perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan,

penggunaan dan penilaian, atau mengenai sikap dan nilai-nilai
pengetahuan dan kecakapan dasar, yang terdapat dalam berbagai
bidang studi, atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan
atau pengalaman yang terorganisasi.

4) Belajar selalu menunjukkan suatu proses perubahan prilaku atau
pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu.18

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi.

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-

cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan,

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik.

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah

laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang

17Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 74.
18Hamzah Uno, Landasan Pembelajaran, (Gorontalo: Nurul Jannah, 2003), h. 79.
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mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan

seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil.

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan.

4) Adanya penghargaan dalam belajar.

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.

6) Adanya lingkungan yang kondusif, sehingga memungkinkan

seseorang siswa dapat belajar dengan baik.19

b. Fungsi motivasi dalam pembelajaran

Dalam proses pembelajaran motivasi itu penting sekali. Bahkan ada

yang merumuskan “Imotifation is an essential condition of learning”.20

Demikian pula, hasil belajar siswa banyak ditentukan oleh motivasi yang

dimilikinya. Semakin tinggi motivasi yang ada dalam diri siswa, semakin

besar pula hasil belajar yang akan dicapai. Demikian pula, semakin tepat

motivasi yang diberikan oleh guru, semakin besar pula hasil proses

pembelajaran. Motivasi akan menentukan intensitas usaha siswa untuk

melakukan sesuatu termasuk melakukan belajar.

19Hamzah B.Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.23.
20Robertus Angkowo, Op.Cit, h. 35.
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Sardiman A.M, mengemukakan beberapa fungsi motivasi dalam

proses pembelajaran:

1) Mendorong manusia untuk berbuat atau melakukan sesuatu.
2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah mana tujuan yang akan

dicapai.
3) Memiliki strategi untuk mencapai sukses.
4) Membuat siswa berani berpartisipasi.
5) Membangkitkan hasrat ingin tahu pada siswa.
6) Menyempurnakan perhatian pada siswa.21

Motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan usaha karena ada motivasi.

Adanya motivasi yang kuat dalam belajar akan menunjukan hasil yang

baik. Adanya usaha yang tekun, telaten dan rajin yang didasari motivasi

yang kuat akan membangun siswa mencapai prestasi yang lebih baik.

Intensitas motivasi siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian

hasil belajar siswa.

Motivasi yang menyebabkan siswa melakukan kegiatan belajar dapat

timbul dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Sehubungan

dengan hal itu sumadi suryabrata, membedakan motivasi instrinsik dan

motivasi ekstrinsik.

Motivasi instrinsik yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri

seseorang tanpa rangsangan maupun bantuan orang lain, sedangkan

motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul oleh rangsangan dari luar

diri seseorang, dan biasanya dari orang lain. Diantara kedua jenis motivasi

21Ibid, h. 45
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tersebut, motivasi instrinsik umumnya lebih efektif dalam mendorong

seseorang untuk belajar dari pada motivasi ekstrinsik.22

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar:

1) Intelegensi.

2) Kebutuhan belajar.

3) Minat.

4) Sifat pribadi.23

Keempat faktor tersebut saling mendukung dan perlu ditumbuh

kembangkan dalam diri siswa. Sehingga diharapkan tercipta semangat

belajar yang tinggi, lalu pada tahap berikutnya siswa mau dan mampu

malakukan aktivitas demi mencapai tujuan pemenuhan kebutuhannya.

Winkel yang dikutip oleh Roberus Angkowo dan A. Kosasih

berpendapat bahwa faktor-faktor motivasi belajar dapat juga disebut faktor

situsional. Ada lima faktor situsional:

1) Pribadi siswa.

2) Pribadi guru.

3) Struktur jaringan hubungan sosial di sekolah.

4) Sekolah sebagai institusi pendidikan.

5) Situasi dan kondisi sekolah dimana siswa berada.24

22Ibid, h. 44.
23Ibid, h. 36.
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Ada beberapa hal yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa,

yaitu sebagai berikut:

1) Usahakanlah agar tujuan pembelajaran jelas dan menarik.

2) Guru harus antusias dalam melaksanakan tugas mengajar dan

mendidik.

3) Ciptakan suasana yang sejuk dan menyenagkan.

4) Libatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran.

5) Hubungkan pelajaran dangan kebutuhan siswa.

6) Usahakan banyak memberikan penghargaan dan pujian dari

pada menghukum dan mencela.

7) Berikan PR yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.

8) Berikan kejelasan.

9) Hargailah hasil pekerjaan siswa.

10) Gunakan cara atau metode dan media mengajar yang

bervariasi.25

3. Fikih

Al-Jurjani mengatakan dalam buku “At-Ta’rifat” yang ditulis

kembali oleh Ahmad Hanafi, bahwa:

“Fikih menurut bahasa berarti faham terhadap tujuan seseorang
pembicara dari pembicaraannya. Menurut istilah, Fikih ialah
mengetahui hukum-hukum syara’ yang mengenai perbuatan dengan

24Ibid, h. 38.
25Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. (Jakarta:

Raja Grafindo, 2007), h. 322.
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melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang
dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan
kepada pemikiran dan perenungan. Oleh karena itu, Tuhan tidak bisa
disebut sebagai Fakih (ahli dalam Fikih), karena bagi-Nya tidak ada
sesuatu yang tidak jelas.”26

Menurut pengertian Fuqaha, Fikih merupakan ketetapan

bersifat zhanni (sangkaan=dugaan) tentang hukum syariat yang

berhubungan dengan tingkah laku manusia.27

Abu Hanifah dalam Pengantar Hukum Islam-nya Hasbi Ash-

Shiddieqy mendefinisikan bahwa Fikih adalah ilmu yang

menerangkan segala hak dan kewajiban.28 Fikih adalah hukum-

hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang digali

dari dalil-dalil syara’ yang terperinci, seperti: al-Qur’an dan as-

Sunnah, juga Ijma’, Qiyas dan sebagainya.29

Amir Syarifuddin merumuskan Fikih sebagai berikut:

a. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Allah.
b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah dan

furu’iyyah.
c. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil

tafsili.
d. Fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal

seorang mujtahid atau fakih.30

26Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h.10.
27Syafi’I Karim, Fiqh-Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.11.
28Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.24.
29Muslim Ibrahim, Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam dalam kumpulan buku Orientasi

Pengembangan Ilmu Agama Islam (Ilmu Fiqh), (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986), h.7.

30Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Bogor: Kencana, 2003), h. 7.
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Secara modern, ilmu Fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang

bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hokum dasar

yang terdapat didalam al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang

terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits.

Dapat juga diartikan  sebagai ilmu yang berusaha memahami hukum-

hukum yang terdapat didalam al-Quran dan Sunnah nabi Muhammad

untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang

sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil

pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam

kitab-kitab Fikih dan disebut hukum Fikih.31 Menurut hemat penulis,

Fikih adalah pembahasan ilmu yang telah tersusun praktis dan

sistematis yang digali dari dalil-dalil sehingga memudahkan manusia

melakukan ibadah dan mu’amalah tanpa harus mengetahui ushul Fiqh

terlebih dahulu.

4. Hubungan Humor dengan Motivasi Belajar Fikih

Diantara banyaknya hal-hal yang dapat mendorong siswa termotivasi

dalam belajar Fikih, sisipan humor diharapkan dapat memanggil tawa dan

menghilangkan jenuh siswa ditangah-tengah kelelahan otak yang sedang

mereka alami. Ditambah lagi, jam pelajaran Fikih selalu diletakkan di kondisi-

kondisi siswa sedang berada dalam kelelahan, sementara Fikih dituntut untuk

31Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hh.48-49.
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paham, rasa humor guru diharapkan dapat membantu siswa dalam meresapi

pelajaran.

Kurfiss dalam jurnalnya Pembelajaran Menggunakan Sisispan Humor

dalam Mata Pelajaran Matematika-nya Darmansyah mengemukakan bahwa

para ahli psikologi sependapat bahwa stimulus  eksternal itu dapat menjadi

motivator  yang aktif, apabila stimulus itu  bermakna bagi siswa, dengan jalan

membentuk hubungan dengan keadaan internal siswa. Hal ini berarti bahwa

keadaan internal siswa  dipengaruhi oleh stimulus eksternal siswa. Stimulus

yang diberikan dari lingkungannya  erat kaitannya dengan  tiga jenis otak yang

diuraikan secara rinci oleh Shapiro yakni berfungsi sebagai pemroses informasi

yaitu (1) otak neo-cortex, (2)  otak mamalia, dan (3) otak reptil. Otak Neo-

Cortex akan  memproses  informasi (secara normal dan kreatif) yang diterima

melalui  stimulus dari lingkungan yang sangat menyenangkan. Bekerjanya otak

Neo-Cortex inilah yang memberikan banyak kontribusi terhadap keberhasilan

dan keefektifan belajar.32 Humor yang dibawa guru merangsang adanya

Emotional Question.

B. Penelitian Relevan

Sepengetahuan peneliti, penelitian ini belum ada dilakukan di UIN SUSKA

Riau. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tetapi, untuk

32http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDIQFjAC
&url=http%3A%2F%2Fppsunp.files.wordpress.com%2F2013%2F04%2Fcontoh-format-
jurnal.doc&ei=_3voUvuCCoLWrQfSs4CYDA&usg=AFQjCNHNqakh1EHqPNG_lSzGQudu
J4ifag, (diakses pada tanggal 10 Januari 2014).
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meyakinkan akan adanya keilmiahan, penelitian ini pernah dilakukan oleh

Darmansyah dengan judul thesis-nya “Pembelajaran Menggunakan Sisipan Humor

dalam Mata Pelajaran Matematika di Universitas Negeri Padang” dengan kesimpulan

bahwa ada kontribusi pengetahuan awal  terhadap hasil belajar Matematika pada

kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada kelompok kontrol. Strategi pembelajaran

dengan  sisipan humor dapat meningkatkan kontribusi pengetahuan awal terhadap

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Matematika dengan Fhitung 7,721 dengan p =

0,001. (p < 0,05). Berarti  model persamaan regresi tersebut signifikan.

Perbedaan penelitian Darmansyah dengan penelitian penulis adalah:

1. Jenis penelitian Darmansyah memakai group control eksperimen,

sedangkan penulis memakai one group pretest posttest Desaign.

2. Dari segi bidang studi.

3. Penelitian Darmansyah menggunakan satu variabel sedangkan penulis dua

variabel.

C. Konsep Operasional

Berdasarkan konsep teoretik diatas dirumuskan konsep operasionalnya;

Operasional variabel metode ceramah yang disisipkan humor (X) adalah

komunikasi yang dilakukan guru dengan menggunakan sisipan kata-kata, bahasa dan

gambar yang mampu menggelitik siswa untuk tertawa yang dapat diukur dengan

indikator:

1. Ceramah harus dibuat garis-garis besarnya dan dipikirkan baik-baik apa

yang akan disampaikan.
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2. Sedapat mungkin disampaikan bahan ilustrasi, berupa bagan, gambar atau

diagram.

3. Memulai ceramah dengan mengemukakan suatu masalah atau pertanyaan.

4. Mengusahakan agar siswa tetap dalam suasana problematik, yakni suasana

yang dapat membangkitkan sikap ingin tahu siswa tentang bagaimana

menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

5. Perhatikan kecepatan berbicara. Guru hendaknya bisa mengukur

kecepatan berbicara yang disesuaikan dengan tingkat kesukaran materi.

Akan lebih baik jika guru memberikan kesempatan kepada para siswa

membuat catatan-catatan.

6. Menyelidiki apakah siswa memahami atau tidak penjelasan guru.

7. Sambil berbicara hendaknya memandangi wajah siswa. Nada suara lebih

baik seperti bercakap-cakap dalam situasi yang tidak formal.

8. Sekali-kali berhenti dan menunggu reaksi dari siswa. Memberikan

kesempatan kepada siswa untuk bertanya.

9. Memberi outline sebelum pelajaran dimulai.

10. Tunjukkan rasa humor, gunakan contoh-contoh dengan bahasa yang

menarik. Jangan merasa cepat tersinggung bila ada siswa yang berbisik-

bisik atau agak ribut. Dengan berdasar indikator humor sebagai berikut:

a. Siswa memiliki perasaan senang dalam belajar.

b. Guru mampu menarik minat dan perhatian siswa untuk belajar.

c. Guru membuat siswa kembali fokus pada pelajaran.
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d. Siswa tidak bosan dalam mengikuti pelajaran.

e. Guru melakukan kegiatan yang menarik.

f. Guru melakukan komunikasi interaktif dengan siswa.

11. Memperhatikan waktu.

12. Memberikan siswa latihan untuk memberi catatan.

13. Pada akhir pelajaran bersifat evaluasi.

Operasional variabel motivasi belajar (Y) adalah dorongan dari dalam dirinya

yang mempengaruhi perilakunya dalam belajar untuk mencapai hasil belajar yang

lebih baik yang dapat diukur dengan indikator:

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.

4. Adanya penghargaan dalam belajar.

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.

6. Adanya lingkungan yang kondusif.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

a. Humor akan membuat siswa termotivasi dalam belajar Fikih.

b. Motivasi siswa berbeda-beda.
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2. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara metode ceramah yang

disisipkan humor dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran

Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Dumai kota Dumai.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode ceramah

yang disisipkan humor dan motivasi belajar siswa pada

pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Dumai kota

Dumai.


