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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam lembaga pendidikan Madrasah, Fiqih merupakan mata

pelajaran yang sangat penting. Sebuah mata pelajaran yang berisikan hukum-

hukum Islam, baik itu datangnya langsung dari Allah, Rasulullah, para

Sahabat maupun para Mujtahid yang melakukan Ijtihad. Hukum-hukum Islam

itu  seperti hukum thaharah, hukum shalat, hukum zakat, hukum puasa,

hukum haji dan lain sebagainya.

Mengetahui hukum-hukum Islam itu fardhu ‘ain bagi setiap umat

Islam, oleh karena itu hendaknya siswa harus mampu memahami dan mampu

melakukannya atau mempraktikkan hukum-hukum Islam tersebut dalam

kehidupan sehari-hari. Namun jika pelajaran ini tidak terserap dengan baik

dan hanya sekedar menyampaikan materi saja tanpa melihat aplikasi yang

dilakukan siswa, maka karakter atau tingkah laku siswa yang diharapkan

tidak akan tercapai.

Dalam Al-Qur’an Allah SWT. menjelaskan tentang tujuan pendidikan

yaitu pada Surah al-Baqarah ayat 1-5:
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1. Alif Lām Mīm.
2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka

yang bertakwa.1

3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat,
dan menginfakkan2 sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

4. dan mereka yang beriman kepada (Al Quran) yang diturunkan kepadamu
(Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau,3

dan  mereka yakin akan adanya akhirat.
5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah

orang-orang yang beruntung.4

Dari Surah al-Baqarah ayat 1-5 di atas dapat dipahami bahwa tujuan

pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan manusia yang taqwa dan banyak beramal shaleh.

2. Agar manusia mempercayai akan keberadaan Allah.

3. Mewujudkan manusia yang percaya akan hari akhir.

4. Mewujudkan kesuksesan dalam hidup.

Untuk kemajuan pendidikan Islam di Indonesia, hendaknya mata

pelajaran ini seyogyanya menjadi keseriusan bagi pendidik untuk diajarkan di

lembaga pendidikan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar siswa

tidak bosan dan tidak jenuh dalam belajar melainkan siswa selalu

bersemangat dalam mempelajarinya serta tidak terjadi kesalahpahaman dalam

1 Taqwa adalah  mengikuti segala perintah Allah dan mejauhi segala larangan-Nya
2 Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja kepentingan jihad,

pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain
3 Yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ialah: Taurat, Zabur,

Injil dan Suhuf-suhuf (lembaran-lembaran) yang tidak seperti kitab
4 Departemen  Agama RI, Al-qur’an Terjemah, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002,  h. 3
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mencerna segala materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, maka

siswa bisa termotivasi untuk mempelajarinya dan menekuni pelajaran ini.

Untuk mencapai keseriusan tersebut, maka seorang pendidik

diharapkan memiliki keterampilan yang baik dalam proses belajar-mengajar

di dalam kelas. Salah satunya adalah keterampilan mengadakan variasi dalam

mengajar. Dengan keterampilan mengadakan variasi dalam proses

pembelajaran siswa akan antusias dalam belajar, karena guru tidak monoton

dalam menyampaikan materi pelajaran.

Abdurrahman al-Nahlawi menjelaskan bahwa tugas pendidik ialah

mengkaji dan mengajarkan ilmu Ilahi, sesuai dengan firman Allah yang

terdapat di dalam Al-Qur’an Surah ali-Imram ayat 79 yang berbunyi:
















“Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah,  serta
hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia: "Jadilah kamu
penyembahku, bukan penyembah Allah". tetapi (dia berkata): “Jadilah kamu
pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu
mempelajarinya!”.5

Abdurrahman al-Nahlawi memberikan pandangannya bahwa tugas pokok
pendidik dalam Islam adalah (1) tugas pensucian, pendidik hendaknya
mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat
mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkannya dari keburukan dan

5 Ibid, h . 61
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menjaganya agar berada pada fitrahnya, (2) tugas pengajaran,  pendidik
hendaknya menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada
peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya.6

Di sisi lain, pendidik bukan hanya sebagai pengajar, bukan hanya

sebagai orang tua di sekolah tetapi sekaligus sebagai pembimbing, pelatih,

mediator bahkan pencipta perilaku peserta didik. Maka dari itu guru haruslah

benar-benar berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Karena guru akan

menjadi contoh bagi peserta didik. Dalam tugasnya sehari-hari yang menjadi

fokus utama pendidik yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor, karena ke

depan tugas pendidik semakin kompleks, sehingga diharapkan pendidik untuk

bekerja lebih keras dengan tekun dan loyalitas untuk menciptakan dan

mengembangkan sumber daya manusia dan tujuan dari pada itu semua adalah

untuk menjadikan output pendidikan lebih berkompeten dalam mengahadapi

persaingan di era globalisasi.

Untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik, ada berbagai macam

cara yang dilakukan guru dalam mengajar sehingga anak didik paham dan

bisa merealisasikan apa yang didapatnya dari dunia pendidikan. Salah satunya

adalah dengan mengadakan variasi dalam mengajar dan tentu tujuannya

adalah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan guru akan lebih

matang dalam memberikan materi, karena mengetahui apa yang peserta didik

butuhkan dan apa yang diinginkannya. Variasi dalam mengajar juga akan

menciptakan suasana belajar yang baik karena siswa tidak akan merasa bosan

dengan materi yang disampaikan, bahkan siswa akan merasa selalu penasaran

6 Alfiah, Hadis Tarbawi  (Pendidikan  Islam  Tinjauan    Hadis    Nabi), Pekanbaru:
Al-Mujtahadah Press, 2011, hh. 59-60
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dengan materi yang akan disampaikan. Selain itu feedback dari siswa akan

terlihat nyata dan memungkinkan guru untuk mengenali lebih jauh watak atau

karakter anak didiknya.

Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar akan meliputi tiga
aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media
dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa.
Apabila ketiga komponen tersebut dikombinasikan dalam penggunaannya
atau secara integrasi, maka akan meningkatkan perhatian siswa,
membangkitkan keinginan dan kemauan belajar. Keterampilan mengadakan
variasi dalam mengajar ini lebih luas penggunaannya daripada keterampilan
yang lainnya, karena merupakan keterampilan campuran atau diintegrasikan
dengan keterampilan yang lain. Misalnya, variasi dalam memberikan
penguatan, variasi dalam memberi pertanyaan, dan variasi dalam tingkat
kognitif.7

Dalam proses pembelajaran, guru diharapkan untuk dapat

memberikan rangsangan terhadap anak didik sehingga dapat menumbuhkan

motivasi dalam belajar, karena motivasi adalah unsur yang paling penting

dalam menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran.

Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan

atau tindakan tertentu.8 Motivasi adalah aspek  yang sangat penting untuk

membuat siswa belajar. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin siswa

memiliki kemauan untuk belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi

merupakan salah satu peran dan tugas guru dalam setiap proses pembelajaran.

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk

bertindak atau melakukan sesuatu. Maka dari itu, dalam rangka

menumbuhkan motivasi, guru harus dapat menunjukkan pentingnya

pengalaman dan materi belajar bagi kehidupan siswa dan akan direalisasikan

7 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Edisi Revisi), Jakarta:
Rineka Cipta, 2010, hh. 160-161

8 Oemar  Hamalik, Kurikulum   dan   Pembelajaran, Jakarta: Bumi  Aksara,  2011, h.  50
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oleh siswa itu sendiri. Dengan demikian, siswa akan belajar bukan hanya

sekedar untuk memperoleh nilai atau pujian, akan tetapi didorong oleh

keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, akan tercipta

siswa yang berkompeten dan bukan hanya berorientasi pada nilai, tetapi siswa

tersebut akan mempunyai skill yang baik.

Mengingat pentingnya motivasi belajar bagi siswa juga dinyatakan

dalam ayat Al-Qur’an yaitu sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Surah

al-Mujadilah ayat 11  yang berbunyi:


















“Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: "Berilah
kelapangan di dalam majelis-majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan,: "Berdirilah
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-
orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa
derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”.9

Dari Surah al-Mujadilah ayat 11 maka dapat dipahami bahwa Allah akan

mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan baik di dunia

maupun di akhirat.  Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam hal ini

yaitu orang-orang yang mau menuntut ilmu atau orang yang mau belajar.

9 Departemen  Agama RI, Al-qur’an Terjemah, Op. Cit.,  h. 544
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Secara eksplisit, Al-Qur’an telah menunjukkan pujian bagi orang yang

berilmu. Dan tentunya Al-Qur’an juga telah diterjemahkan oleh para ahli

menjadi suatu rumusan pendidikan Islam yang akan mengantarkan tujuan dari

pada pendidikan yang sebenarnya. Jadi, Allah telah memberikan motivasi

yang sangat besar untuk menjadi orang yang berilmu dan bertaqwa.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa seorang

guru dalam mengajar diharapkan terampil mengadakan variasi dalam

mengajar yang merupakan salah satu komponen dari keterampilan dasar

mengajar yaitu untuk dapat memberikan motivasi kepada siswa agar siswa

lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar. Pelaksanaan

variasi dalam mengajar yang dilakukan oleh guru MTsN Tandun-Ujungbatu

belum maksimal karena dalam mengajar guru masih banyak menggunakan

metode ceramah.

Dari pantauan serta wawancara penulis pada beberapa siswa MTs

Negeri Tandun-Ujungbatu perihal proses pembelajaran fiqih, ada yang

mengatakan bahwa mereka merasa bosan dan tidak terlalu tertarik untuk

serius mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran ini. Sebagian dari

mereka tidak menunjukkan keseriusannya dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis amati di MTsN Tandun-

Ujungbatu masih banyak siswa yang kurang motivasi dalam belajar pada mata

pelajaran Fiqih, hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala sebagai berikut :

a) Gejala-gejala mengenai keterampilan guru mengadakan variasi dalam

mengajar
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1. Dalam mengajar guru lebih banyak menggunakan metode ceramah.

2. Dalam mengajar guru lebih banyak duduk.

3. Guru jarang menggunakan media dalam proses pembelajaran

b) Gejala-gejala mengenai motivasi belajar siswa

1. Sebagian siswa tidak memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran.

2. Tidak ada persaingan antara sesama siswa sewaktu pelajaran

berlangsung.

3. Sebagian siswa mudah jenuh dengan pelajaran yang disampaikan.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Hubungan Keterampilan Guru Mengadakan Variasi

dalam Mengajar dengan Motivasi  Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di

MTs Negeri Tandun-Ujungbatu Rokan Hulu ”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penulisan ini, maka

perlu adanya penegasan istilah, yaitu :

1. Variasi dalam Mengajar

Helmiati menyebutkan bahwa Variasi adalah keanekaan yang
membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-
perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan untuk
memberi kesan yang unik dan menarik perhatian siswa pada
pembelajaran.10 Sardiman menyebutkan bahwa mengajar adalah usaha
menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan

10 Helmiati, Micro Teaching Melatih Keterampilan  Dasar Mengajar, Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2013, h. 65
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memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar.11 Variasi dalam
pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan motivasi peserta didik serta mengurangi kejenuhan
dan kebosanan.12

Istilah variasi dalam mengajar dalam skripsi ini  adalah sebuah aktifitas

atau kegiatan yang berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-

perbedaan  yang sengaja diciptakan untuk menarik perhatian siswa

sehingga dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa serta mampu

meningkatkan motivasi belajar siswa, dan semua itu dilaksanakan dengan

maksud agar tujuan pendidikan tercapai.

2. Motivasi Belajar

Mc Donald menyatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan

energi di dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.13 Sedangkan belajar adalah

proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi

antara individu dan individu dengan lingkungannya.14

Motivasi belajar dalam hal ini dapat diartikan sebagai dorongan yang

datang dari dalam diri siswa untuk mencapai tujuan belajar secara

maksimal.

3. Mata Pelajaran Fiqih

11 Sardiman A. M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2011,
h. 47

12 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,  2011,   h.78

13 Oemar Hamalik, Kurikulum   dan   Pembelajaran, Op. Cit., h. 106
14 Moh. Uzer Usman, Menjadi  Guru Profesional (Edisi Kedua), Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2009, h. 5
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Mata pelajaran dapat diartikan sebagai sebuah pelajaran yang harus

diajarkan dan dipelajari untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan.

Sedangkan Fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum  syara’

yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili.15 Jadi, dapat disimpulkan bahwa

mata pelajaran Fiqih adalah suatu pelajaran yang membahas tentang

hukum-hukum Islam yang harus diajarkan dan dipelajari oleh peserta didik

sehingga peserta didik mampu mengamalkannya.

Maksud judul penelitian di atas adalah hubungan keterampilan guru

mengadakan variasi dalam mengajar dengan motivasi belajar siswa pada

mata pelajaran Fiqih sebagai usaha yang dilakukan guru untuk mengatasi

kebosanan siswa sehingga senantiasa terwujud ketekunan, antusias, serta

penuh partisipasi siswa dalam proses belajar-mengajar.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala di atas,

maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan, diantaranya

sebagai berikut:

a. Motivasi siswa masih tergolong rendah

b. Siswa kurang aktif dalam belajar

c. Hubungan keterampilan guru mengadakan variasi dalam mengajar

dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs N

Tandun-Ujungbatu masih rendah

15 Hasbi  Ash  Shidieqy, Pengantar  Ilmu   fiqih, Jakarta:   Bulan   Bintang, 2007, h. 17
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2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti

membatasi permasalahan pada hubungan keterampilan guru mengadakan

variasi dalam mengajar dengan motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran Fiqih.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah

yang diteliti adalah: “apakah ada hubungan keterampilan guru

mengadakan variasi dalam mengajar dengan motivasi belajar siswa pada

mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun-Ujungbatu

Rokan Hulu?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan signifikansi

keterampilan guru mengadakan variasi dalam mengajar dengan motivasi

belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiayah Negeri

Tandun-Ujungbatu.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Siswa
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Siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya, khususnya motivasi

belajar pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Tandun-Ujungbatu.

b. Bagi Guru

Sebagai bahan masukan bagi guru untuk menggunakan keterampilan

mengadakan variasi dalam mengajar sebagai usaha untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa di MTs N Tandun-Ujungbatu.

c. Bagi Sekolah

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di

sekolah

d. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti terutama tentang bagaimana

hubungan keterampilan guru mengadakan variasi dalam mengajar

dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajara Fiqih di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Tandun-Ujungbatu.
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