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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategi pembelajaran yang menggunakan lingkungan adalah salah

satu strategi yang mendorong siswa agar belajar tidak tergantung dari apa

yang ada dalam buku atau kitab yang merupakan pegangan guru. Konsep

pembelajaran ini berangkat dari belajar kontekstual dengan lebih

mengedepankan bahwa hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu oleh siswa

adalah apa yang ada pada lingkungannya. Misalnya siswa yang sekolahnya

berada dikompleks perkotaan, maka bagaimana memanfa’atkan hal-hal yang

ada di kota itu menjadi sumber belajar siswa.Demikian pula siswa yang

sekolahnya di dekat laut, bagaimana menggunakan laut dan sekitarnya itu

sebagai sumber belajar siswa.

Dengan mengetahui lingkungan yang ada di sekitarnya, maka siswa

akan berusaha memanfaatkan lingkungan sebagai sumber daya atau sumber

belajar yang dapat memberikan nilai tambah baginya. Sebagai contoh ketika

mengenalkan alat-alat transportasi kepada siswa, sebaiknya berikan contoh

transportasi yang ada di kota atau di desa di mana siswa belajar. Jangan

memberikan contoh transportasi “kereta api” bagi siswa yang ada di

Pekanbaru, Bengkalis, dan Rohul sebab alat transportasi “kereta api" tidak ada

di tiga daerah itu. Mungkin cocok bagi mereka diberikan contoh kapal, mobil,

dan motor karena alat transportasi kapal, mobil, dan motor ada di daerah itu.

Pendek kata memanfa’atkan lingkungan sebagai sumber belajar dalam proses
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pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan

pembelajaran dan meningkatkan hasil pembelajaran.

Pendidikan sekolah merupakan suatu proses kegiatan terencana dan

terorganisir, terdiri dari kegiatan belajar mengajar, bertujuan untuk

menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri anak  didik yang sedang

menuju kearah kedewasaan.1

Untuk menghasilkan perubahan yang positif dalam diri anak didik
maka peran guru sangat diutamakan, guru adalah pengelola proses belajar
siswa. Guru yang profesional tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu
pengetahuan kepada anak didik, akan tetapi lebih jauh dari itu, yakni mendidik
dan memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak. Guru juga
bertanggung jawab akan segala perkembangan anak didik, sehingga guru
dapat merangsang mereka belajar aktif dan dinamis.2

Senada dengan hal tersebut, di dalam Al-Qur’an Allah SWT

menjelaskan tentang lingkungan dalam Surah Yunus 101:







"Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat

tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi

orang-orang yang tidak beriman"3.

1 W.S. Winkel, 1996. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, Jakarta: PT. Gramedia,
,     h.  17

2Slameto, 1991.Belajar dan  Faktor  yang  Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,  h.
99
3Qur’an dan Terjemah, 2004, Bandung: Diponegoro, h. 220
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Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari pada

lingkungan dalam ayat tersebutadalah lingkungan sebagai sumber belajar.

Segala sesuatu yang Allah ciptakan tentunya memiliki rahasia serta hikmah

yang akan berguna bagi manusia yang berpikir.

Kemudian dalam Surah Shaad ayat 27 Allah berfirman:







“ Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara

keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang

kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk

neraka”.4

Dari ayat di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang Allah

SWT ciptakan memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi. Hikmah dibalik

penciptaan bumi dan langit serta alam jagad raya adalah agar manusia

berpikir bahwa Allah SWT telah memberikan hal yang sangat luar biasa. Dan

makna kontekstual ayat tersebut adalah semua yang Allah ciptakan bisa

menjadi sumber belajar yaitu lingkungan.

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

4Ibid, h. 455
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menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan tertentu.5 Termasuk

memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar anak didik. Umpamanya dalam

pembelajaran PAI materi jual beli tentu saja peserta didik bisa langsung

mengamati dan memahami bagaimana proses transaksi jual beli yang ada di

Mall, Department Store, Pasar Tradisional, Swalayan, dan Toserba. Kemudian

sebagai contoh lain misalkan dalam materi pembelajaran tentang pernikahan.

Siswa bisa melihat langsung dan mengamati berbagai macam prosesi

pernikahan macam suku dan etnis budaya yang ada di kota Pekanbaru. Karena

kota Pekanbaru mempunyai penduduk yang heterogen seperti suku Minang,

Melayu, Jawa, Batak, Bugis dan masih banyak suku lainnya.

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk

melakukan sesuatu.6 Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat

non intelektual.Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah,

merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki intelegensi

yang cukup tinggi boleh jadi gagal karena kekurangan motivasi, hasil belajar

akan optimal kalau ada motivasi yang tepat.7

5 Oemar Hamalik, 2011. Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, h. 50
6 Abu Ahmadi, 2005.Strategi Belajar Mengajar, Bandung: Pustaka Setia, h. 39
7A.M. Sardiman, 2001. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pers,

h. 73
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Mengingat pentingnya motivasi belajar bagi siswa juga dinyatakan

dalam ayat Al-Qur’an yaitu sesuai dengan firman Allah SWT. Di dalam Surat

al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:














“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.8

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah SWT telah

memotivasi kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena Allah telah

berjanji untuk menaikkan derajat orang-orang yang berilmu.

Motivasi merupakan suatu dorongan di dalam diri seseorang untuk

melakukan sesuatu kegiatan. Apabila seseorang telah mempunyai motivasi

8Op.Cit, Al-Qur’an Terjemahan, h. 543
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maka ia akan dapat berkonsentrasi dalam mengerjakan hal-hal yang sesuai

dengan apa yang dikehendaki.

Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Ada tidaknya

motivasi seorang individu untuk belajar sangat berpengaruh dalam proses

aktivitas belajar itu sendiri.9 Motivasi dapat timbul dari dalam diri individu

(intrinsik) dan dapat pula timbul akibat pengaruh dari luar dirinya

(ekstrinsik).10

Jadi jelas, bahwa motivasi sangat berpengaruh untuk mendorong

kemauan dalam hal ini adalah motivasi belajar siswa. Jika siswa memiliki

motivasi belajar yang baik tentu akan berpengaruh pada hasil belajar yang

baik pula. Begitu pula sebaliknya, jika siswa memiliki motivasi belajar yang

rendah maka akan sulit bagi siswa itu untuk memahami dan mendapatkan

aktivitas belajar yang baik. Motivasi itu sendiri bisa tumbuh dalam diri karena

adanya rasa ingin lebih baik atau pengaruh dari lingkungannya sendiri.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lihat di MA HASANAH

Pekanbaru masih banyak siswa yang kurang termotivasi dalam belajar pada

mata pelajaran fiqih, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala dibawah ini:

1. Masih ada yang tidak bertanya ketika pembelajaran sedang berlangsung.

2. Siswa sering keluar masuk kelas pada saat proses pembelajaran.

3. Banyak siswa yang tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan.

9 Ahmad Rohani, 2004. Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 10
10Moh. Uzer Usman, 2009. Menjadi Guru Profesional,Bandung:PT Remaja Rosdakarya,

h. 29
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4. Dalam mengajar guru lebih banyak menggunakan metode ceramah.

5. Guru jarang memberikan tugas.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pemanfaatan Lingkungan

terhadap Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqihdi Madrasah Aliyah

Hasanah Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian,

beberapa istilah perlu ditegaskan maknanya secra perkata, istilah-istilah yang

perlu diberikan penegasan pengertiannya yang terdapat dalam judul ini adalah

:

1. Pemanfaatan Lingkungan

Suleman dalam Hamzah B Uno mendefinisikan bahwa liingkungan

merupakan suatu keadaan sekitar kita. Lingkungan secara umum terbagi

atas dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian

Depdiknas  dalam Hamzah B Uno mengemukakan bahwa belajar dengan

menggunakan lingkungan memungkinkan siswa menemukan hubungan

yang sangat bermakna antara ide-ide abstrak dan penerapan praktis di

dalam konteks dunia nyata, konsep dipahami melalui proses penemuan,

pemberdayaan dan hubungan.11 Kemudian pemanfaatan lingkungan

tersebut adalah suatu terobosan baru untuk menghilangkan verbalisme

11Hamzah B. Uno & Nurdin Mohamad, 2013, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM,
Jakarta: Bumi Aksara, h. 137
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dalam diri siswa.12 Jadi pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar

yang paling efektif dan efisien serta tidak membutuhkan biaya yang besar

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

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.13Sedangkan belajar menurut Slameto

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.14Jadi Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat

non-intelektual, peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan

gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar, siswa yang mempunyai

motivasi yang kuat, akan mempunyai energi yang banyak melakukan

kegiatan belajar.15Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

motivasi belajar yang penulis maksud adalah motivasi ekstrinsik yang

mana motivasi ini berasal karena adanya rangsangan dari luar yang dalam

penelitian ini ditandai dengan adanya pemanfaatan lingkungan, sehingga

menjadi tanggung jawab moril bagi siswa untuk menyelesaikannya.

12Ibid, h. 136
13 Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 106
14 Syaiful Bahri Djamarah, 2011, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, h. 13
15A.M. Sardiman, Op. Cit, h. 71



9

3. Mata Pelajaran Fiqih

Dalam pengertiannya mata pelajaran Fiqih berasal dari dua

pengertian yaitu mata pelajaran dan fiqih. Mata pelajaran dalam bahasa

Indonesia diartikan dengan pelajaran yang harus diajarkan dan dipelajari

untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan.

Kata yang kedua adalah Fiqih, pengertian Fiqih secara etimologi

berarti faham yang mendalam, sedangkan secara terminologi Fiqih adalah

hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari

dalil-dalil yang rinci.16 Fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-

hukum  syara’ yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili.17

Mata pelajaran Fiqih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum

syari’ah, yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa

ucapan ataupun perbuatan.Pembelajaran Fiqih adalah sebuah proses

belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami

pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa

dalil aqli atau naqli.18

16 Abdul Mazid, 2004.Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Jakarta; PT.
Remaja Rosda Karya, h.6

17Hasbi  Ash   Shidieqy, 2007. Pengantar  Ilmu   fiqih, Jakarta:  Bulan   Bintang,   h. 17
18Http://www.google.com/jiunkpe/ik/s1/file/pengantarfiqih.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala diatas, maka

penulis mengemukakan beberapa permasalahan, diantaranya sebagai

berikut:

a. Motivasi belajar siswa tergolong rendah

b. Guru belum maksimal memanfaatkan lingkungan sebagai sumber

belajar

c. Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui lingkungan

masih rendah

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah

dalam penelitian ini hanya seputar “ pengaruh pemanfaatan lingkungan

terhadap motivasi  belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah

Hasanah Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

“Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah

yang dikaji oleh penulis pada penelitian ini ialah: Apakah ada pengaruh

yang signifikan pemanfaatan lingkungan terhadap motivasi belajar siswa

mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru?”
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

signifikansi pemanfaatan lingkungan terhadap motivasi  belajar siswa mata

pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Guru

Sebagai bahan masukan bagi guru untuk menggunakan lingkungan

sebagai sumber belajar di MA Hasanah Pekanbaru.

b. Bagi Siswa

Siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya, khususnya motivasi

belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Sekolah Madrasah Aliyah

Hasanah Pekanbaru.

c. Bagi Sekolah

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di

sekolah.

d. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis terutama tentang bagaimana pengaruh

lingkungan budaya belajar masyarakat terhadap motivasi belajar siswa

mata pelajaran Fiqih di MA Hasanah Pekanbaru.
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