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BAB I
PENDAHULUAN
Dalam bab ini di paparkan tentang: a) latar belakang masalah, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) penegasan istilah, dan f) sistematika penelitian.
Latar Belakang Masalah
Proses pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas belajar, proses merupakan kegiatan dari belajar mengajar sedangkan output merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan. Dari pelaksanaan proses pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era globalisasi dewasa ini. 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penekanan dari tujuan pendidikan, seperti yang tertuang dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi: “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dari waktu ke waktu bidang pendidikan haruslah tetap menjadi prioritas dan menjadi orientasi untuk diusahakan perwujudan sarana dan prasarananya terutama untuk sekolah. Salah satu tugas pokok sekolah adalah menyiapkan siswa agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal. Seorang siswa dikatakan telah mencapai perkembangannya secara optimal apabila siswa dapat memperoleh pendidikan dan prestasi belajar yang sesuai dengan bakat, kemampuan dan minat yang dimilikinya. 
Terkait dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berprestasi tinggi maka siswa harus memiliki prestasi belajar yang baik. Prestasi belajar merupakan tolok ukur maksimal yang telah dicapai siswa setelah melakukan perbuatan belajar selama waktu yang telah ditentukan bersama. 
Pada suatu lembaga pendidikan, prestasi belajar merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tinggi rendahnya prestasi siswa banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain disamping proses pengajaran itu sendiri. Suharsimi, Arikunto. 1990. Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi.Jakarta: PT. Rineka Cipta hlm 21
Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi tetapi juga dipengaruhi oleh disiplin. Motivasi adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau daya penggerak dari subyek untuk melakukan suatu perbuatan dalam suatu tujuan. Sardiman, A.M. 2001. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo hlm 71
 Motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang berkaitan dengan konsep-konsep yang lain seperti minat, konsep diri, sikap dan sebagainya sehingga dapat mempengaruhi siswa yang dapat membangkitkan dan mengarahkan tingkah laku yang dimungkinkan untuk ditampilkan oleh para siswa. Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta hlm 170
Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Noehi Nasution. 1993. Psikologi Belajar. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama hlm 8 Jadi motivasi belajar adalah adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar, sehingga hasil belajar pada umumnya meningkat jika motivasi untuk belajar meningkat. Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta hlm 119 Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi : 
	Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
	 Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 
	Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan akan lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. 

Siswa yang mempunyai motivasi yang kuat akan diikuti dengan munculnya disiplin diri dimana disiplin tersebut merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Atau pada garis besarnya motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya kegiatan belajar siswa, pembelajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pembelajaran yang sesuai sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat, yang ada pada diri siswa. Berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan mendayagunakan motivasi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan upaya pembinaan kedisiplinan kelas. Motivasi merupakan bagian dari prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran karena motivasi menjadi salah satu faktor yang turut menentukan pembelajaran yang efektif. Ibid, hlm 123 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di MTs. Nurul Huda Pule Trenggalek menerangkan bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswanya masih rendah, yang dapat dilihat dari data yang ada seperti hasil yang diperoleh dari nilai ulangan harian dan beberapa data dari guru tentang kedisiplinan para siswa, ada beberapa siswa yang tidak menaati tata tertib, tidak mengerjakan tugas, belajar jika akan menghadapi tes dan berpengaruh pada prestasi yang kurang dari hasil yang diharapkan dan motivasi belajarnya dapat diketahui dari hasil wawancara ada beberapa siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas di rumah yang diberikan dan tidak memperhatikan serta mencatat materi yang diberikan sehingga dirasa masih kurang mendukung terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Motivasi dan disiplin yang terdapat pada diri siswa menjadi faktor utama untuk pencapaian prestasi belajar yang baik. Tetapi pada kenyataannya faktor dari dalam diri saja tidak sepenuhnya menunjang dalam proses prestasi belajar tanpa adanya dukungan dari guru sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar. 
Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Strategi Guru Fiqih Dalam Memotivasi Siswa Guna Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di MTs. Nurul Huda Pule Trenggalek”.
Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:
	Bagaimana strategi guru mata pelajaran fiqih dalam memotivasi siswa di MTs. Nurul Huda Pule Trenggalek?
	 Bagaimana prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Fiqih di MTs. Nurul Huda Pule Trenggalek?


Tujuan Penelitian
Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :
	Mengetahui atau mendiskripsikan strategi guru mata pelajaran fiqih dalam memotivasi siswa di MTs. Nurul Huda Pule Trenggalek.
	Mengetahui atau mendiskripsikan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Fiqih di MTs. Nurul Huda Pule Trenggalek.


Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :
	Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan khazanah keilmuwan baru dalam bidang pendidikan lebih khusus lagi pada peningkatan prestasi belajar siswa.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi :
	Siswa ; penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur hasil prestasi dalam belajar sehingga siswa dapat melihat hasil yang telah diraihnya dan untuk dapat lebih meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik.

Guru ; penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi agar lebih dapat meningkatkan pengawasan dan proses belajar mengajar.
	Lembaga pendidikan ; penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif demi peningkatan kualitas lembaga pendidikan, dan menumbuhkan budaya meneliti di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan demi terciptanya lembaga pendidikan yang mengacu kepada pengembangan proses pembelajaran dengan tingkat profesionalitas para guru yang berkecimpung di dalamnya.

Penegasan Istilah
Penegasan Konseptual
Strategi adalah rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak-kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan.
	Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan, baik itu datang dari dalam diri manusia maupun dari lingkungan diri manusia.
Guru fiqih adalah orang yang mengajar mata pelajaran fiqih.
Prestasi belajar adalah
Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm: 123 Belajar adalah merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja tidak terbatas pada ruang dan waktu maupun keadaan. Hj. Sutiah, Buku Ajar Teori Belajar dan Pembelajaran (Malang :UIN, 2003), hal: 4 Jadi prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar yang sesuai dengan nilai nilai Islam. Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. ke I, hlm:19
Penegasan Operasional
Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa melalui motivasi guru fiqih di MTs. Nurul Huda Pule Trenggalek adalah jenis motivasi yang diberikan oleh guru fiqih tersebut. Adapun jenis motivasi yang diberikan yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul dari luar individu. Sedangkan motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam individu sendiri.

Sistematika Penelitian
Secara garis besar pembahasan dalam skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir.
Bagian Awal terdiri dari : Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, dan Abstrak.
Bagian inti terdiri dari:
Bab I pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
Bab II kajian pustaka, terdiri dari: motivasi guru fiqih meliputi: pengertian motivasi, komponen-komponen motivasi, ciri-ciri motivasi, fungsi motivasi, macam-macam motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, strategi atau teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran, prestasi belajar fiqih meliputi: pengertian prestasi belajar, tipe-tipe prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 
Bab III metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.
Bab IV paparan hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian, pembahasan.
Bab V penutup, terdiri dari: kesimpulan, saran.
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.


