
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru dalam proses belajar mengajar tidak hanya sebatas sebagai penyampai

ilmu semata, namun lebih dari itu ia bertanggung jawab atas seluruh

perkembangan pribadi siswanya. Karena itu guru harus mampu menciptakan dan

menunjukkan peranannya dalam proses belajar mengajar sedemikian rupa,

sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar efektif dan memberi motivasi

kepada siswa agar mempunyai semangat belajar. Hal ini sebagaimana dinyatakan

oleh Nana Sudjana, “dalam proses belajar mengajar guru memegang peranan

sebagai sutradara sekaligus aktor, artinya guru dituntut memiliki seperangkat

pengetahuan dan keterampilan mengajar.”1

Di samping mengetahui ilmu atau bahan yang diajarkan, tugas dan tanggung

jawab guru itu juga meliputi tanggung jawab dalam pengajaran, memberikan

bimbingan, kesan yang positif mengembangkan kurikulum, mengembangkan

profesi dan tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.2

Dengan demikian guru dalam proses belajar mengajar bertanggung jawab untuk

mengefektifkan proses belajar sehingga siswanya mempunyai semangat dan

keinginan belajar yang tinggi. Apabila seorang guru berhasil dengan baik dalam

menjalankan tugas dan kewajiban-kewajibannya maka ia akan mendapat kesan

yang positif dari siswanya. Sebaliknya guru yang tidak mampu secara baik

1 Nana Sudjana, Dasar-dasar Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 2009,
h. 12.

2 Ibid, h. 15.



menjalankan tugas dan kewajiban-kewajibannya maka tidak bisa dihindari bahwa

kesan negatif akan melekat dari siswanya. Oleh karena itu secara tegas

Muhammad Ali menyatakan bahwa “dalam proses belajar mengajar guru dituntut

untuk memiliki berbagai keterampilan sehingga dapat mengantarkan siswa

mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan secara efektif.”3

Untuk dapat mencapai hasil atau tujuan belajar yang efektif dalam proses

belajar mengajar guru harus dapat menciptakan suatu kondisi belajar yang efektif

sehingga dapat menimbulkan motivasi dalam belajar. Guru berperan sebagai

fasilitator dan motivator belajar siswa, membantu dan memberikan kemudahan

agar siswa mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuannya. Guru sebagai motivator dengan teknik-teknik tertentu dapat

menggerakkan motivasi siswa dalam belajar dan perlunya motivasi itu tidak lain

untuk memancing semangat dan minat siswa serta meningkatkan prestasi

belajarnya. Sedangkan guru sebagai fasilitator, guru diharapkan memantau tingkat

kesukaran pengalaman belajar, dan segera membantu mengatasi kesukaran

belajar. Bantuan mengatasi kesukaran belajar perlu diberikan sebelum siswa putus

asa. Guru wajib menggunakan pengalaman belajar dan kemampuan dalam

memotivasi siswa dalam belajar.

Untuk menumbuhkan motivasi pada siswa guru harus memiliki pengetahuan

dan kemampuan untuk membangkitkan semangat belajar. Kemampuan guru

memberikan motivasi adalah kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh guru

karena yang dihadapi oleh guru adalah siswa siswi yang dinamis. Seorang guru

3 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 2010, h.
93.



harus menguasai cara belajar yang efektif, harus mampu membuat rencana

pembelajaran, mampu mengajar di kelas, mampu memahami kurikulum dengan

baik.4

Perlunya guru memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi belajar

kepada siswanya didasarkan pada suatu kenyataan atau keyakinan, bahwa

motivasi belajar itu tidak selamanya dapat bertahan, tetapi dapat berubah sewaktu-

waktu dan dapat ditingkatkan oleh guru. Hal ini sebagaimana Mustaqim

menyatakan bahwa “motif belajar siswa tidak selamanya bertahan lama dan selalu

berubah, motif dapat ditingkatkan dengan jalan memobilisator seluruh motif, ini

memberi kesempatan kepada guru untuk mempengaruhi semangat motivasi

belajar siswa.”5 Kemudian untuk mempengaruhi semangat belajar siswa, guru

dalam memberi motivasi harus sesuai dengan kondisi atau waktu.  Menurut Abu

Ahmadi,”Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk

melakukan sesuatu.”6

Definisi di atas menjelaskan bahwa dituntut kemampuan guru memberikan

motivasi kepada siswa. Untuk memberikan motivasi kepada siswa dalam

mencapai tujuan pengajaran secara intensif juga bisa berupa pemberian

penghargaan, atau berbentuk puji-pujian. Untuk itu guru harus kreatif dan

imajinatif dalam menyediakan intensif yang tepat. Karena itu motivasi belajar

bagi siswa dapat mengembangkan semangat dan dorongan. Dan inisiatif ini juga

dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.

4 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi, Jakarta: Bumi Aksara, 2009,
h. 40.

5 Mustaqim, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 72-73.
6 Abu Ahmadi, SBM (Strategi Belajar Mengajar), Pustaka Setia: Bandung, 2005, h.109.



Siswa yang mempunyai motivasi kuat dalam belajar akan selalu yakin dapat

menyelasaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Siswa yakin bahwa belajar

bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna tidak hanya kini,

akan tetapi juga dihari-hari mendatang. Setiap ulangan yang diberikan oleh guru

bukan dihadapi dengan posimisme, hati yang resah gelisah, tetapi dia hadapi

dengan tenang dan percaya diri.7

Mengingat semakin pentingnya peranan motivasi bagi siswa dalam belajar

maka guru diharapkan dapat membangkitkan dan meningkatkan motivasi belajar

siswa-siswinya. Agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal maka siswa

harus memiliki motivasi belajar yang tinggi, namun pada kenyataannya  tidak

semua siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam belajar. Di sekolah tidak

sedikit siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Untuk membantu siswa

yang memiliki motivasi belajar yang rendah perlu dilakukan suatu upaya dari guru

agar siswa yang bersangkutan untuk dapat meningkatkan motivasi belajarnya.

Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan atau

membangkitkan motivasi  belajar siswa, antara lain:

1. Memberi angka
Umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaan, yakni berupa angka
yang diberikan oleh guru.

2. Memberikan pujian
Pemberian pujian kepada murid atas keberhasilan terhadap hal-hal yang telah
dilakukan besar manfaatnya sebagai pendorong belajar, karena pujian akan
menimbulkan rasa puas dan senang.

3. Memberikan hadiah
Cara ini juga dapat dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu, misalnya
pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para siswa yang mendapat atau
menunjukkan hasil belajar yang baik, kemudian memberikan hadiah bagi para
pemenang sayembara atau pertandingan olahraga.

7 Syaiful Bahri Jamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 155.



4. Kerja kelompok
Dalam kerja kelomopok ketika mengerjakan kerja sama dalam belajar, maka
setiap anggota kelompok akan ikut serta, karena perasaan untuk
mempertahankan nama baik kelompok menjadi pendorong yang kuat dalam
pencapaian hasil.

5. Menimbulkan persaingan
Baik kerja kelompok maupun persaingan memberi motof-motif sosial kepada
siswa sehingga siswa akan terpicu untuk belajar lebih baik lagi.

6. Memberikan penilaian
Penilaian secara kontinu akan mendorong murid-murid belajar, karena setia
anak memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik. Di samping
itu, para siswa selalu mendapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi
dan dipecahkan, sehingga mendorongnya belajar lebih teliti dan seksama.

7. Karyawisata dan ekskrusi
Cara ini dapat membangkitkan motivasi belajar oleh karena kegiatan ini akan
memberikan pengalaman langsung dan bermakna bagi anak didik. Selain itu,
objek yang akan dikunjungi adalah objek yang menarik minat anak didik.
Suasana bebas lepas dari keterikatan ruangan kelas besar manfaatnya untuk
menghilangkan ketegangan-ketegangan yang disediakan. Dengan demikian
kegiatan belajar dapat dilakukan lebih menyenangkan.

8. Film pendidikan
Setiap siswa merasa senang menonton film. Gambaran dan isi cerita film
lebih menarik perhatian dan minat belajar siswa. Karena audio visual saling
bekerja sama dalam memperhatikan sesuatu.

9. Belajar melalui radio
Mendengarkan lebih menghasilkan dari pada mendengarkan ceramah guru.
Radio adalah alat yang penting untuk mendorong motivasi belajar murid.
Walaupun demikian, radio tidak dapat menggatikan kedudukan guru dalam
mengajar.8

Sebagai guru Agama diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

Di antara tugas-tugas pendidik agama adalah:

1. Sebagai pembimbing, pendidik agama harus membawa peserta didik kearah
kedewasaan berfikir yaang kreatif dan inovatif.

2. Sebagai penghubung, antara sekolah dan masyarakat, setelah peserta didik
tamat belajar di suatu sekolah, pendidik agama harus membantu agar
alumninya mampu mengabdikan dirinya dalam lingkungan masyarakat.

3. Sebagai penegak disiplin, pendidik agama harus menjadi contoh dalam
melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah.

4. Sebagai administrator, seorang guru agama harus pula mengerti dan
melaksanakan urusan tata usaha terutama yang berhubungan dengan
administrasi pendidikan.

8 Oemar hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 166-168.



5. Sebagai suatu profesi, seorang pendidik agama harus bekerja profesional dan
menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai amanah dari Allah SWT.

6. Sebagai perencanaan kurikulum, maka pendidik agama harus berpartisipasi
aktif dalam setiap penyusunan kurikulum, karena ia lebih tahu kebutuhan
peserta didik dan masyarakat tentang masalah keagamaan.

7. Sebagai pekerja yang memimpin, pendidik agama harus berusaha
membimbing peserta didik dalam pengalaman belajar.

8. Sebagai fasilitator pembelajaran, pendidik agama bertugas membimbing
dalam mendapatkan pengalaman belajar, membantu kasulitan belajar
(melancarkan pembelajaran).

9. Sebagai motivator, pendidik agama harus dapat memberikan dorongan dan
niat yang ikhlas karena Allah SWT dalam belajar.

10. Sebagai organisator, pendidik agama harus dapat mengorganisisr kegiataan
belajar peserta didik baik di sekolah maupun luar sekolah.

11. Sebagai manusia sumber, maka pendidik agama harus menjadi sumber nilai
keagamaan, dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta
didik terutama dalam aspek keagamaan.

12. Sebagai manager, pendidik agama harus berpartisipasi dalam managemen
pendidikan di sekolahnya baik yang bersifat kurikulum maupun di luar
kurikulum.9

Dengan berbagai cara yang telah dikemukakan di atas diharapkan seorang

guru mampu secara baik dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam

proses belajar mengajar. Sehubungan dengan kemampuan guru dalam

memberikan motivasi belajar kepada siswa, maka penulis mencoba mengamati

guru yang membidangi pelajaran Fiqih dan al-Qur’an Hadits di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Kuok.

Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok guru yang mengajar di bidang Fiqih

2 (dua) orang dan al-Qur’an Hadits 2 (dua) orang dan latar belakang pendidikan

mereka adalah keguruan. Adapun kesenjangan-kesenjangannya atau

permasalahannya tetap juga terjadi padahal guru yang mengajar berlatar

belakang pendidikan keguruan yang seharusnya dapat memberikan motivasi. Hal

ini dapat dilihat dari gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

9 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2008,  h. 55-57.



1. Terdapat salah satu guru yang keluar masuk kelas sehingga siswa rebut,

sementara guru yang lain tidak keluar masuk kelas.

2. Terapat guru yang jarang mengajukan pertanyaan untuk meningkatkan

motivasi belajar siswa, sementara ada guru lain yang selalu memberikan

pertanyaan.

3. Terdapat guru yang jarang menggunakan metode yang bervariasi, sementara

ada guru lain yang selalu menggunakan metode yang bervariasi selama proses

pembelajaran berlangsung.

4. Terdapat guru yang selalu memberikan pujian kepada siswanya yang sukses

menyelasikan tugas dengan baik, sementara masih ada guru lain yang tidak

memberikan pujian ketika siswanya sukses menyelasikan tugas dengan baik.

5. Terdapat guru yang selalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan,

sementara ada guru lain yang jarang menciptakan suasana yang

menyenangkan dalam proses pembelajaran.

Gejala-gejala yang terdapat pada siswa di atas, penulis temui ketika guru

Fiqih dan guru al-Qur’an Hadits melaksanakan proses belajar mengajar. Dengan

melihat gejala-gejala di atas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut

sejauh mana perbedaan kemampuan guru Fiqih dan al-Qur’an Hadits dalam

memberikan motivasi belajar kepada siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Kuok. Oleh karena itu dalam konteks inilah penulis mengadakan penelitian

dengan judul: “Studi Komparatif antara Kemampuan Guru Fiqih dan Guru

al-Qur’an Hadits dalam Memberikan Motivasi Belajar Kepada Siswa dalam



Proses Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok Kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah interpretasi terhadap istilah-istilah yang ada di

sekitar judul, maka penulis merasa perlu mengemukan penjelasan terhadap istilah

yang ada pada judul di atas, yaitu:

1. Komparatif

Penelitian komparatif adalah membandingkan dua atau tiga kejadian dengan

melihat penyebab-penyebabnya.10

2. Kemampuan guru

Kemampuan guru adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau guru untuk

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.11

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemampuan guru dalam penelitian ini

adalah kesanggupan atau kecakapan seorang guru dalam memberikan motivasi

kepada siswa untuk mempertinggi semangat belajar siswa di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Kuok.

3. Motivasi Belajar

Motivasi berasal dari kata “Motif” artinya daya upaya yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya

penggerak dari dalam dan di dalam subyek tersebut untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.12 Belajar adalah perubahan

10 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Rineka
Cipta, 2002, h. 236.

11 Ramayulis, Op. Cit, h. 37.
12 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 73.



dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya.13

Jadi motivasi belajar adalah adanya alasan dan penggerak bagi seseorang

dalam melakukan penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai atau

angka yang diberikan oleh guru.

4. Fiqh ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan/membahas/memuat hukum-

hukum Islam yang bersumber pada al-Quran, sunnah dan dalil-dalil Syar’i

yang lain.14 Sedangkan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah

mata pelajaran fiqh yang merupakan salah satu bidang studi pengajaran agama

Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok.

5. Al-Quran Hadits

Al-Qur’an adalah firman Allah yang berbahasa arab,yang diturunkan kepada

Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan diingat selalu yang

disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushkaf yang dimulai

dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-nas.15

Hadits ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW baik ucapan,

perbuatanmaupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-

ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia.16

13Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011, h, 59.

14 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2001,
h. 78.

15 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, 2004, h. 18.
16 Munzier Suparta, Ilmu Hadis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 4.



Sedangkan yang penulis maksud dengan al-Quran Hadits ialah merupakan

mata pelajaran Agma Islam di Madrasah yang bertujuan memberikan

pemahaman kepada peserta didik tentang al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber

ajaran Agama Islam sehingga peserta didik dapat menerapkan al-Qur’an dan

Hadits sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan.

6. Siswa adalah suatu organisme yang hidup yang senantiasa mengalami

perubahan.17 Perubahan merupakan pertumbuhan dan perkembangan, baik

jasmani maupun rohani secara terus menerus dalam usaha menyesuaikan diri

dengan lingkungan.

Dari penegasan istilah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian

ini yang penulis maksudkan adalah ingin mengetahui Perbedaan antara

Kemampuan Guru Fiqih dan Guru al-Qur’an Hadits dalam Memberikan

Motivasi Belajar Kepada Siswa dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Kuok.

C. Pemasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kemampuan guru bidang

studi Fiqih dan al-Qur’an Hadits dalam memotivasi siswa sebagai berikut:

a. Usaha guru bidang studi Fiqih dan al-Qur’an Hadits dalam memotivasi

belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok belum maksimal.

b. Cara guru bidang studi Fiqih dan al-Qur’an Hadits memotivasi belajar siswa

di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok masih kurang terampil.

17 Depertemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Wawasan Tugas
Guru dan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 2005, h. 25.



c. Kiat-kiat apa yang digunakan oleh guru bidang studi Fiqih dan al-Qur’an

Hadits dalam memotivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Kuok.

d. Upaya peningkatan kemampuan guru bidang studi Fiqih dan al-Qur’an

Hadits dalam memotivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Kuok.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru bidang studi Fiqih dan

al-Qur’an Hadits memotivasi belajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok.

f. Perbedaan cara mengajar guru Fiqih dengan cara mengajar guru al-Qur’an

Hadits dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses

belajar mengajar.

g. Perbandingan kemampuan guru bidang studi Fiqih dan guru al-Qur’an

Hadits dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses

belajar mengajar.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini dan terbatasnya

kemampuan penulis untuk melaksanakan penelitian maka masalah penelitian

ini dibatasi, yaitu Perbedaan antara Kemampuan Guru Fiqih dan Guru al-

Qur’an Hadits dalam Memberikan Motivasi Belajar Kepada Siswa di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan dijawab

melalui penelitian ini penulis rumusankan sebagai berikut: Apakah ada



perbedaan antara kemampuan guru Fiqih dan guru al-Qur’an Hadits dalam

memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses belajar mengajar di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui perbedaan antara kemampuan guru Fiqih dan guru al-

Qur’an Hadits dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses

belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca

yang berkenaan dengan disiplin ilmu Fiqih dan al-Qur’an Hadits.

b. Sebagai bahan pengkajian ulang bagi guru bidang studi Fiqih dan al-

Qur’an Hadits dalam menimbulkan semangat dan motivasi siswa untuk

berprestasi.

c. Sebagai informasi kepada pihak pengelola sekolah tentang kemampuan

guru memotivasi belajar Fiqih dan al-Qur’an Hadits pada siswa di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok.

d. Sebagai informasi bagi jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas

Tarbiyah dan keguruan UIN Suska Riau tentang Studi Komparatif antara

Kemampuan Guru Fiqih dan Guru al-Qur’an Hadits dalam Memberikan

Motivasi Belajar Kepada Siswa dalam Proses Belajar Mengajar di

Madrasah Tsanawiyah.


