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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. PemanfaatanLingkungan

a. Pengertian Pemanfaatan Lingkungan

Dikti dalam Hamzah B. Uno mengemukakan bahwa anak-anak

usia muda sangat baik diajak untuk memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan hidup. Kita semuanya

menyadari kualitas lingkungan dari hari ke hari, dari generasi ke

generasi, bukannya semakin membaik tetapi malah sebaliknya.Lebih

lanjut Dikti dalam hamzah B. Uno menyadarkan masyarakat yang

sudah terlanjur kurang memahami arti kualitas lingkungan untuk

kelestarian umat manusia, sulit untuk dilakukan. Penanaman

pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian

kualitas lingkungan sangat baik apabila mulai diterapkan melalui

pendidikan pada anak usia dini.1

Selanjutnya Suleman, dkk dalam Hamzah B. Uno

mendefinisikan bahwa lingkungan merupakan suatu keadaan di sekitar

kita. Lingkungan secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu lingkungan

alam dan buatan.2Dengan demikian lingkungan merupakan salah satu

potensi yang diciptakan oleh Allah SWT untuk digunakan sebagai

pemenuhan kebutuhan manusia dalam menjalani hidup di dunia yang

perlu dijaga kelestariannya.

1 Hamzah B. Uno & Nurdin Mohamad, Op.Cit, h. 136
2Ibid, h. 137
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Selanjutnya, mempelajari tentang seluk beluk serta

pemanfaatan lingkungan ternyata siswa bukan hanya diajak untuk

mempelajari konsep tentang lingkungan, tetapi lingkungan pun dapat

menjadi salah satu sumber belajar. Hal ini senada dengan pernyataan

dan penuturan dari Depdiknas dalam Hamzah B. Uno yang

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. Winaputra dalam Hamzah B. Uno mengatakan bahwa

pemanfaatan lingkungan didasari oleh pendapat pembelajaran yang

lebih bernilai, sebab para siswa diharapkan dengan peristiwa dan

keadaan yang seharusnya. Samatowa dalam Hamzah B. Uno

mengatakan bahwa pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas (out

door education) dengan memanfaatkan lingkungan sebagai

laboratorium alam. Selain itu, pula Iskandar dalam Hamzah B. Uno

menyatakan bangkitnya motivasi belajar intrinsik siswa sangat

dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik, yaitu behavior (lingkungan).3

Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan

tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan.

Sebagai anggota masyarakat maka siswa dapat terpengaruh oleh

lingkungan sekitar. Bencana alam, tempat tinggal yang kumuh,

3Ibid
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ancaman rekan yang nakal, perkelahian antar siswa, akan mengganggu

kesungguhan belajar. Sebaliknya, kampus sekolah yang indah,

pergaulan siswa yang rukun, akan memperkuat motivasi belajar. Oleh

karena itu konsdisi lingkungan yang sehat, kerukunan hidup, ketertiban

pergaulan perlu dipertinggi mutunya. Dengan lingkungan yang aman,

tenteram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah

diperkuat.4Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa lingkungan merupakan sumber belajar yang paling efektif dan

efisien serta tidak membutuhkan biaya yang besar dalam

meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

b. Manfaat Pemanfaatan Lingkungan

Konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan

merupakan sebuah konsep pembelajaran yang mengidentikkan

lingkungan sebagai salah satu sumber belajar. Terkait dengan hal

tersebut, lingkungan digunakan sebagai sumber inspirasi dan

motivator dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Dalam hal

ini, lingkungan merupakan faktor pendorong yang menjadi penentu

dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dalam setiap

pembelajaran.

4 Dimyati & Mudjiono,  2013. Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta,  h. 99
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Secara garis besar, konsep pembelajaran dengan

menggunakan lingkungan memiliki beberapa kelebihan, antara lain

sebagai berikut:

a) Peserta didik dibawa langsung ke dalam dunia yang konkret

tentang penanaman konsep pembelajaran, sehingga peserta didik

tidak hanya bisa mengkhayalkan materi;

b) Lingkungan dapat digunakan setiap saat, kapan pun dan di mana

pun sehingga tersedia setiap saat, tetapi tergantung dari jenis materi

yang sedang diajarkan;

c) Konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan tidak

membutuhkan biaya karena semua telah disediakan oleh alam

lingkungan;

d) Mudah untuk dicerna oleh peserta didik karena peserta didik

disajikan materi yang sifatnya konkret bukan abstrak;

e) Motivasi belajar peserta didik akan lebih bertambah karena peserta

didik mengalami suasana belajar yang berbeda dari biasanya;

f) Suasana yang nyaman memungkinkan peserta didik tidak

mengalami kejenuhan ketika menerima materi;

g) Memudahkan untuk mengontrol kebiasaan buruk dari sebagian

peserta didik;

h) Membuka peluang bagi peserta didik untuk berimajinasi;

i) Konsep pembelajaran yang dilaksanakan tidak akan terkesan

monoton;
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j) Peserta didik akan lebih leluasa dalam berpikir dan cenderung

untuk memikirkan materi yang diajarkan karena materi yang

diajarkan telah tersaji di deppan mata (konkret).

Dari beberapa manfaat di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan

memberikan peluang yang sangat besar kepada peserta didik untuk

meningkatkan hasil belajarnya, dan secara umum konsep

pembelajaran dengan menggunakan lingkungan dapat

meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik.5

c. Kelemahan Konsep Pembelajaran dengan Menggunakan
Lingkungan

Dalam aplikasinya, konsep pembelajaran dengan menggunakan

lingkungan memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah sebagai

berikut:

a) Lebih cenderung digunakan pada mata pelajaran IPA atau Sains dan

sejenisnya;

b) Perbedaan kondisi lingkungan di setiap daerah (dataran rendah dan

dataran tinggi);

c) Adanya pergantian musim yang menyebabkan perubahan kondisi

lingkungan etiap saat;

d) Timbulnya bencana alam.6

5Hamzah B. Uno & Nurdin Mohamad, Op.Cit, h. 146-147
6Ibid, h. 147-148



17

d. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi pada pembahasan sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a) Lingkungan merupakan sumber belajar yang paling efektif dan

efisien serta tidak membutuhkan biaya yang besar dalam

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik;

b) Pembelajaran adalah proses kegiatan belajar mengajar yang

melibatkan guru dan siswa dalam pencapaian tujuan/indikator

yang telah ditentukan;

c) Pendekatan lingkungan merupakan strategi dan konsep

pembelajaran yang cocok dan pas pada setiap proses

pembelajaran;

d) Konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan

memberikan peluang yang sangat besar kepada peserta didik

untuk meningkatkan hasil belajarnya, dan secara umum konsep

pembelajaran dengan menggunakan lingkungan dapat

meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik;

e) Adapun kelemahan dari konsep pembelajaran dengan

menggunakan lingkungan adalah perubahan kondisi

lingkungan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga

mengganggu proses pembelajaran.7

7Ibid, h. 148
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2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi

Sebelum kita meninjau motivasi, kita tinjau terlebih dahulu

tentang motif itu. Motif (Motive) berasal dari akar kata bahasa latin

“movere” yang kemudian menjadi “motion”, yang artinya gerak atau

dorongan untuk bergerak. Menurut Abd. Rachman Abror, motif adalah

berupa daya pendorong, daya gerak, atau penyebab seseorang

melakukan berbagai kegiatan dan dengan tujuan tertentu.8 Hal ini

sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Woodworth dan

Marques bahwa motif adalah berupa suatu jiwa yang mendorong

individu untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan tujuan-tujuan tertentu

terhadap situasi disekitarnya.9 Sedangkan motivasi (motivation) berarti

pemberian atau menimbulkan motif atau hal yang menjadi motif.

Tegasnya, motivasi adalah motif atau hal yang sudah menjadi aktif pada

saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan terasa

sangat mendesak.10

Motivasi sebagai suatu proses, mengantarkan siswa kepada

pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar.

Sebagai proses, motivasi mempunyai fungsi antara lain:

a) Memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat

dan siaga.

8 Abd. Rachman Abror, 1993, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Yogya, h. 114.

9 Mustaqim dan Abdul Wahib, 2003, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, h. 72
10 Abd. Rachman Abror, Op.Cit, h.114.
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b) Memusatkan perhatian anak pada tugas-tugas tertentu yang

berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar.

c) Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan

hasil jangka panjang.11

b. Pengertian Belajar

Berbicara tentang belajar adalah sesuatu yang tidak pernah

berakhir sejak manusia ada dan berkembang di muka bumi sampai

akhir zaman nanti. Karena belajar adalah suatu proses dan aktivitas

yang selalu dilakukan dan dialami manusia sejak manusia dalam

kandungan, buaian, tumbuh dan berkembang dari anak-anak, remaja

sehingga menjadi dewasa, sampai liang lahat, sesuai dengan prinsip

pembelajaran sepanjang hayat.12

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya.13Jadi belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau

perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara

bertingkah laku yang diperoleh dari pengalaman dan latihan.

Belajar merupakan proses internal yang kompleks, yang terlibat

dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi

11Proyek Pembinaan Prasaran dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985, Metodik
Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam, h. 108.

12Suyoto dan Hariyanto, 2011, Belajar dan Pembelajaran, Bandung:  Remaja
Rosdakarya, h. 1.

13Slameto, Op.Cit, h. 2
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ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal itu merupakan proses

internal siswa yang tidak dapat diamati, akan tetapi dapat dipahami oleh

guru. Proses belajar tersebut tampak melalui perilaku siswa

mempelajari bahan pelajaran. Perilaku belajar tersebut ada

hubungannya dengan desain intruksional guru, karena didalam desain

intruksional, guru membuat tujuan intruksional khusus atau sasaran

belajar.

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu

berasal dari dalam diri orang yang belajar yang disebut faktor internal

dan ada pula dari luar dirinya yang disebut faktor eksternal.

a) Faktor Internal
1) Kesehatan
2) Intelegensi dan bakat
3) Minat dan motivasi
4) Cara belajar

b) Faktor Eksternal
1) Keluarga
2) Sekolah
3) Masyarakat
4) Lingkungan sekitar.14

c. Pengertian Motivasi Belajar

Menurut Surya sebagaimana dikutip oleh Tohirin dalam
bukunya yang berjudul Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan
individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya.15

14 M. Dalyono, 2009, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta,h. 55
15Tohirin, 2006.Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integritasi

dan Kompetensi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 8.
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Hal senada juga diungkapkan oleh Purwanto di dalam bukunya

yang berjudul Evaluasi Hasil Belajar memberi pengertian bahwa

belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan

lingkungan untuk mendapat perubahan dalam prilakunya.16Dari

pengertian di atas dapat dipahami bahwa belajar tidak terjadi begitu

saja, melainkan butuh suatu proses yang melibatkan lingkungan

dimana individu mendapatkan pengalaman yang pada tujuan akhirnya

adalah untuk mencapai perubahan, dimana perubahan tersebut

merupakan perubahan kearah yang positif dan berguna bagi individu

tersebut, dari yang tidak tahu menjadi tahu dari yang belum bisa

menjadi bisa.Sedangkan pengertian motivasi telah banyak

dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya memiliki makna sama

hanya saja sudut pandangnya yang berbeda dimana motivasi diartikan

sebagai daya penggerak atau pendorong seseorang untuk melakukan

sesuatu.

Menurut Hamzah B. Uno, motivasi adalah dorongan dasar yang
menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada
pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu
yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu,
perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu
mengandung tema sesuai motivasi yang mendasarinya.17

Menurut Mc. Donald, sebagaimana yang dikutip oleh Sardiman

mengemukakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.18

Pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung

tiga elemen penting:

16Purwanto, 2011. Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 38-39.
17 Hamzah B. Uno, 2009. Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta: Bumi Aksara, h. 1.
18 Sardiman, Op.Cit., h. 71
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1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energy pada
diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan
membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem
“neurophysiologycal” yang ada pada diri organisme  manusia.
Karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi
itu muncul dari dalam diri manusia), penampakannya akan
menyangkut kegiatan fisik manusia.

2) Motivasi ditandai denagn munculnya, rasa/”feeling”, afeksi
seseorang. Dalam hal ini mativasi relevan dengan persoalan-
persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan
tingkah laku manusia.

3) Motivasi akan dirangsang karena da tujuan. Jadi motivasi dalam
hal ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan.
Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi
kemunculannya karena terangsang/ terdorong oleh adanya unsure
lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal
kebutuhan.19

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa

motivasi belajar dalam tulisan ini adalah seluruh daya yang timbul

sebagai suatu penggerak atau dorongan yang berasal dari dalam

maupun luar diri individu yang menyebabkan individu untuk

melakukan aktivitas belajarnya. Tentunya sesuai dengan motif yang

melatar belakanginya.

d. Jenis-Jenis Motivasi Belajar

Menurut Sardiman jenis-jenis motivasi terdiri dari dua sudut

pandang, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang

yang disebut dengan motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari

luar diri seorang disebut motivasi ekstrinsik.

1) Motivasi Intrinsik, yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah
motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dari

19Ibid, h. 72
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luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk
melakukan sesuatu.20

2) Motivasi Ekstrinsik, adalah kebalikan dari motivasi intrinsik.
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi
karena adanya perangsang dari luar.21

e. Fungsi Motivasi

Motivasi mempunyai fungsi yang penting dalam belajar, karena

motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan

siswa. Hawley yang dikutip Ridwan mengatakan bahwa para siswa

yang memiliki motivasi tinggi, belajarnya lebih baik dibandingkan

dengan para siswa yang memiliki motivasi rendah.22 Hal ini dapat

dipahami karena siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan

tekun dalam belajar dan terus belajar secara kontiniu tanpa mengenal

putus asa serta dapat mengesampingkan hal-hal yang dapat

mengganggu kegiatan belajar yang dilakukannya.

Dimyati mengemukakan bahwa motivasi belajar sangat penting

diketahui, dipelajari dan dipahami oleh siswa maupun guru. Bagi siswa

pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut:

1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil
belajar.

2) Menginformasikan kekuatan usaha belajar siswa.
3) Mengarahkan kegiatan belajar siswa.
4) Membesarkan semangat belajar siswa.
5) Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian

bekerja.

20 Sardiman, Op.cit., h. 87
21Ibid, h.88
22Riduwan, 2011.Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Peneliti Pemula,

Bandung: Alfabeta, h. 200
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Motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru.

Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa

bermanfaat bagi guru, manfaat itu sebagai berikut:

1) Membangkitkan, meningkatkan, memelihara semangat siswa
untuk belajar sampai berhasil

2) Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas
bermacam- ragam

3) Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu
diantara bermacam-macam peran seperti sebagai penasehat,
fasillisator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi
hadiah, atau pendidik

4) Memberi peluang guru untuk  “unjuk kerja” rekayasa
padagogis.23

f. Upaya untuk Meningkatkan Motivasi Siswa Melalui Lingkungan

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. Winaputra

dalam Hamzah B. Uno mengatakan bahwa pemanfaatan lingkungan

didasari oleh pendapat pembelajaran yang lebih bernilai, sebab para

siswa diharapkan dengan peristiwa dan keadaan yang seharusnya.

Samatowa dalam Hamzah B. Uno mengatakan bahwa pembelajaran

sains dapat dilakukan diluar kelas (out door education) dengan

memanfaatkan lingkungan sebagai laboratorium alam. Di samping itu,

Iskandar dalam Hamzah B. Uno menyatakan bangkitnya motivasi

belajar intrinsik siswa sangat dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik,

23 Dimyati dan Mudjiono, Op.Cit, h. 85
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yaitu behavior (lingkungan).24Jadi, dapat disimpulkan bahwa

pendekatan lingkungan merupakan strategi dan konsep pembelajaran

yang cocok dan pas pada setiap proses pembelajaran.25

3. Pengaruh Pemanfaatan Lingkungan dengan Motivasi Belajar Siswa

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki

makna dan/ atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan sangat

besar sekali pengaruhnya terhadap motivasi seseorang untuk melakukan

sesuatu.

Lingkungan (environment) sebagai dasar  pengajaran adalah faktor

kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan

faktor belajar yang penting.26Iskandar dalam Hamzah B. Uno menyatakan

bangkitnya motivasi belajar intrinsik siswa sangat dipengaruhi oleh

motivasi ekstrinsik, yaitu behavior (lingkungan).27

B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah

sebelumnya, judul yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian

yang dilakukan oleh Sri Lestari tahun 2005 Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN SUSKA RIAU, beliau membahas tentang ”Pengaruh

Lingkungan Eksternal dalam meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Madrasah

Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar”.

24Hamzah B. Uno, Op. Cit., h. 145-146
25Hamzah B. Uno & Nurdin Mohamad, Op. Cit., h. 145-146
26 Oemar Hamalik, 2011. Proses Belajar Mengajar, Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 195-

196
27Ibid
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Hasil dari penelitian Sri Lestari menunjukkan bahwa Pengaruh

Lingkungan Eksternal dalam meningkatkan Kedisiplinan Siswa termasuk

kategori baik, ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian 77,8% dari hasil

jawaban responden terhadap angket. Dan tinggi rendahnya pengaruh

lingkungan tidak mempengaruhi kedisiplinan siswa. Hal ini berdasarkan

analisis statistik dari perhitungan korelasi serial yang mana diketahui rxy=

0,022 lebih kecil dari taraf signifikan 5% dan 1%. Dengan demikian tidak ada

korelasi yang signifikan antara pengaruh lingkungan eksternal dalam

meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTs Muhammadiyah Gobah.

C. Konsep Operasional

Sesuai dengan judul penelitian ini bahwa yang akan diteliti ada 2

variabel yaitu pemanfaatan lingkungan dengan motivasi belajar siswa mata

pelajaran fiqih Islam, maka untuk memberi penjelasan terhadap kerangka

teoritis yang telah dipaparkan di atas, penulis mengoperasionalkan kedua

variabel tersebut kedalam beberapa indikator sebagai berikut:

a) Pemanfaatan Lingkungan

1. Materi kelas X semester I

- Materi jual beli dan hikmahnya.

a. Siswa mengamati transaksi jual beli yang ada di Mall,

Department Store, Pasar Tradisional, Toserba, dan Swalayan.

b. Siswa mendiskusikan jual beli yang ada di Mall, department

store, Pasar Tradisional, Toserba, dan swalayan.
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c. Siswa mempertanyakan hal yang kurang jelas pada transaksi

jual beli yang ada di Mall, Department Store, Pasar Tradisional,

Toserba, dan Swalayan.

d. Siswa membedakan cara jual beli yang ada di Mall,

Department Store, Pasar Tradisional, Toserba, dan Swalayan.

e. Siswa membuat laporan tentang cara jual beli yang ada di Mall,

Department Store, Pasar Tradisional, Toserba, dan Swalayan.

- Materi tentang Riba, Bank, dan Asuransi.

a. Siswa mengamati proses yang di Bank Konvensional, Bank

Syariah, dan asuransi.

b. Siswa mendiskusikan sistem yang ada di Bank Konvensional,

Bank Syariah, dan asuransi.

c. Siswa mempertanyakan hal yang kurang jelas tentang proses di

Bank Konvensional, Bank Syariah, dan asuransi.

d. Siswa membedakan proses dan sistem yang ada di Bank

Konvensional, Bank Syariah, dan asuransi.

e. Siswa membuat laporan tentang sistem di Bank Konvensional,

Bank Syariah, dan asuransi.

2. Materi kelas X semester II

- Munakahat/ Perkawinan

a. Siswa mengamati proses pernikahan berbagai macam suku.

b. Siswa mendiskusikan proses pernikahan berbagai macam suku.
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c. Siswa mempertanyakan hal yang kurang jelas tentang proses

pernikahan berbagai macam suku.

d. Siswa membedakan proses pernikahan antara suku yang satu

dengan lainnya.

e. Siswa membuat laporan tentang pernikahan berbagai macam

adat dan suku.

- Warisan

a. Siswa mengamati proses pembagian warisan di lingkungan

keluarganya.

b. Siswa mendiskusikan sistem pembagian warisan di lingkungan

keluarganya.

c. Siswa mempertanyakan hal yang kurang jelas tentang proses

pembagian warisan.

d. Siswa membedakan proses dan sistem yang diterapkan

keluarga dalam membagi warisan.

e. Siswa membuat laporan tentang sistem warisan di lingkungan

keluarganya.
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b) Motivasi Belajar Siswa

1. Siswa tertarik dengan tugas yang diberikan guru.

2. Siswa mengerjakan sendiri soal-soal yang diberikan oleh guru.

3. Siswa semangat melakukan tugas-tugas belajarnya.

4. Siswa pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan belajar.

5. Siswa tekun mengerjakan tugas.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar/ Postulat

a. Lingkungan berperan dalam pembelajaran.

b. Lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

c. Motivasi siswa bervariasi.

2. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh positif yang signifikan antara pemanfaatan lingkungan

dengan motivasi belajar siswa mata pelajaran fiqih.

Ho : Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara pemanfaatan

lingkungan dengan motivasi belajar siswa mata pelajaran fiqih.


