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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pesatnya  perkembangan teknologi saat ini membawa berbagai 

perubahan dalam segala bidang. Peranan teknologi semakin dirasakan 

diberbagai sektor terutama dalam sektor bisnis, telekomunikasi, pemerintah, 

dan pendidikan. Teknologi sangat berperan dalam memajukan dunia 

pendidikan dan dapat membantu  mencapai sasaran dan tujuan pendidikan. 

Penggunaan  hasil teknologi  dalam bidang projector, penggunaan alat-alat 

laboratorium dan penggunakan komputer seta berbagai produk yang berkaitan 

dengan komputer.1 

Media merupakan sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan 

pesan. Sementara menurut Briggs berpendapat bahwa Media Pembelajaran 

adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: 

buku, film, video, dan sebagainya. Jadi, Media Pembelajaran adalah sarana 

komunikasi dalam  bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi 

perangkap keras.2   

Salah satu Media Pembelajaran yang saat ini semakin berkembang 

adalah media yang mempergunakan teknologi seperti pembelajaran  dengan 

                                                 
1
 Moenir, A.S, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, (Jakarta: 
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multimedia. Hal ini karena penyajian teknologi multimedia dapat 

menampilkan teks, suara, gambar, grafik, animasi sehingga dapat 

mengoptimalkan penggunaan seluruh panca indera dalam pembelajaran yaitu 

pendengaran. Penggunaan  multimedia seharusnya mampu membantu proses 

pembelajaran sehingga lebih bermakna.3  

Media Pembelajaran yang baik adalah media yang dapat melibatkan 

panca indera siswa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagian 

besar  (90%) hasil belajar diserap melalui indera penglihatan, 5%  diserap oleh 

indera pendengaran, dan 5% melalui indera pengecap, penciuman, dan rabaan. 

Perolehan hasil belajar melalui indra penglihatan sebesar 75%, indra 

pendengaran 13%, dan melalui indera lainnya sebanyak 12%. Dari persentase 

di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan terbesar materi 

pembelajaran dapat diterima atau diserap oleh siswa adalah melalui indra 

penglihatan. Oleh karena itu Media Pembelajaran yang baik harus memiliki 

kriteria yang baik. Salah satu kriteria tersebut adalah tampilan visual yang 

jelas dan menarik karena Media Pembelajaran mempunyai fungsi sebagai alat 

untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan yang ingin 

dikirimkan oleh guru pada peserta didik.4  

Media yang digunakan selama proses kegitan belajar mengajar 

sangatlah beragam. Oleh karena itu, perlu kiranya seorang guru menentukan, 

menemukan, memodifikasi, bahkan membuat sendiri Media Pembelajaran 

                                                 
3 
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yang bagus sehingga memudahkan pemahaman konsep yang akan 

disampaikan serta dapat membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

yang sudah ditentukan. 

Pada saat ini kita semua memahami bahwa proses belajar dipandang 

sebagai proses yang aktif dan partisipatif, konstruktif, kumulatif, dan 

berorientasi pada tujuan pembelajaran. Salah satu Media Pembelajaran yang 

dapat mengajak siswa dalam pembelajaran adalah media mempergunakan 

Power Point yang dapat menampilkan gambar bergerak dengan tata suara dan 

tata warna yang disesuaikan dengan penggunaannya  sehingga dapat 

merangsang  ketetarikan siswa terhadap suatu materi, disamping interaksinya 

memungkinkan siswa berperan aktif dan mandiri begitu juga konsep 

pembelajaran yang dikemas dalam media Power Point dapat membantu siswa 

dalam memahami suatu konsep yang abstrak.5  

Sampai saat ini software Power Point ini jarang digunakan guru yang 

ada di lapangan  dalam  menyajikan konsep Fiqih. Hal tersebut karena 

kurangnya sarana-prasarana yang dapat mendukung terlaksananya 

pembelajaran berbasis multimedia komputer. Untuk dapat melaksanakan 

pembelajaran yang berbasis multimedia komputer minimal sebuah sekolah  

memiliki seperangkat sistem komputer, infocus (proyektor), programer dan 

sofware yang baik. Sehingga proses kegiatan pembelajaran dengan multimedia 

software Power Point dapat disampaikan kepada peserta didik. 

                                                 
5  

Oudo Teda Ena, Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan Piranti Lunak. Presentasi. 

ILCIC,    (Yogyakarta :Universitas Sanata Dharma, 2007),  22 
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Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah 

laku yang sesuai dengan ketentuan. Pendidikan menurut bentuknya dibedakan 

menjadi dua, yaitu: pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan 

formal adalah pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan 

berkesinambungan. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang 

dilakukan secara tertentu tetapi tidak mengikuti peraturan yang ketat. Sekolah 

sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa. 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, belajar menjadi lebih mudah diterapkan. 

Pengetahuan mengenai cara belajar yang efisien pada umumnya berupa unsur-

unsur untuk bekerja atau belajar yang teratur seseorang akan memperoleh 

hasil yang baik.
6
 

Mata Pelajaran Fiqih pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan 

untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi 

manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Terbukti dengan 

banyaknya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan 

dengan kepribadian siswa. Pelajaran Fiqih diberikan kepada semua jenjang 

pendidikan dimulai dari sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT) 

yang dirangkum dalam pelajaran pendidikan Islam (Sekolah umum) dan Mata 

                                                 
6  

UU RI Nomor 20, Sistem Pendidikan Nasional. ( Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), 3. 
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Pelajaran Fiqih (pada madrasah). Oleh karena itu pelajaran Fiqih hendaknya 

diusahakan menjadi pelajaran yang menarik dan menyenangkan.7
  

Usaha untuk membantu pendidikan tersebut, akhirnya diusahakan 

dengan membentuk suatu lembaga pendidikan. Pembentukan lembaga 

pendidikan (sekolah-sekolah), ada yang diusahakan oleh pemerintah dan ada 

juga yang diusahakan oleh swasta. Kegiatan-kegiatan di suatu lembaga 

pendidikan (sekolah) ditujukan untuk mendidik dan membekali anak dengan 

berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dapat bermanfaat untuk masa depannya. 

Faktor guru, fasilitas sekolah, sarana dan prasarana yang memadai, sangat 

mendukung pendidikan anak di lingkungan sekolah. 

Anak sebagai peserta didik menjadi sasaran utama dalam kegiatan 

pendidikan, di mana mereka diharapkan dapat mencapai keberhasilan belajar. 

Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam menguasai 

materi pelajaran, prestasi belajar yang dicapai siswa, ketrampilan dan 

kebenaran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan lain-lain.  

Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan belajarnya, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari 

dalam maupun dari luar diri siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

dapat kita bedakan menjadi dua golongan yaitu: (1) Faktor yang ada pada diri 

organisme itu sendiri, disebut faktor individual dan (2) Faktor yang ada di luar 

individu, yang disebut faktor sosial. 

                                                 
7 
Abdul Halim F., Masykur, Mathematical Intelligence, (Yogyakarta:  AR-. Ruzz Medi, 2007), 25. 
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Yang termasuk ke dalam faktor individual adalah faktor kematangan / 

pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. Sedang yang 

termasuk faktor sosial adalah faktor keluarga / keadaan rumah tangga, guru 

dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. 

Disiplin termasuk ke dalam salah satu faktor pribadi yang dapat 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Disiplin belajar siswa yang 

baik atau dapat dikatakan tinggi akan dapat mendorong siswa meraih prestasi 

yang tinggi pula. Namun kenyataannya, tingkat disiplin belajar siswa di 

sekolah antara siswa yang satu dengan yang lain berbeda. Dikarenakan adanya 

pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda 

pula. 

Hal ini dapat dilihat pada siswa MTs Nurul Iman. Beberapa dari 

mereka banyak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar yang 

ditunjukkan dalam sikap dan tindakannya seperti: tidak mengikuti upacara, 

tidak masuk kelas sebelum guru datang walaupun bel sudah berbunyi, ramai di 

kelas saat guru menjelaskan, melalaikan tugas yang diberikan guru, melanggar 

tata tertib sekolah, membolos, yang kesemuanya itu mencerminkan kurangnya 

disiplin belajar mereka. Salah satu hal yang mendasari disiplin belajar siswa 

adalah timbulnya kesadaran siswa untuk mau melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dengan baik, sesuai dengan tanggung 

jawabnya sebagai pelajar. 
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Kenyataannya, di MTs Nurul Iman masih banyak ditemui siswa yang 

kurang disiplin. Hal ini dapat dilihat dari data ketidakdisiplinan siswa selama 

semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015 sebagai berikut :8 

 

Tabel 1.1. 

Ketidakdisiplinan Siswa Selama Semester I Tahun Ajaran 2014/2015 

No Kasus 

Banyaknya Siswa Yang 

Melanggar 
Keterangan 

Kelas 

VII 
KelasVIII Kelas IX 

Jumlah 

Siswa Tahun 

Akademik 

2014/2015: 

106 orang 

 

1 Terlambat masuk 

sekolah 

16 13 12 

2 Tidak masuk sekolah 

alasan: 

a. Sakit 

b. Ijin  

c. Alpha 

 

 

8 

7 

6 

 

 

14 

12 

13 

 

 

4 

6 

3 

3 Terlambat mengikuti 

upacara 

12 11 12 

4 Tidak mengikuti 

upacara 

6 6 6 

5 Meninggalkan 

sekolah/membolos 

13 7 9 

6 Terlambat membayar 

SPP 

11 14 12 

 

Adanya ketidakdisiplinan dikarenakan kurangnya kesadaran orang tua 

terhadap pendidikan putra-putrinya dan kurangnya perhatian terhadap proses 

belajar siswa di rumah. Begitu pula dengan lingkungan sekolah yang belum 

optimal dalam pelaksanaan tata tertib sekolah, belum adanya sanksi yang 

benar-benar mendidik, fasilitas belajar yang masih dirasa kurang, guru-guru 

                                                 
8 
Sumber Data : Dokumen BP dan TU MTs Nurul Iman Tahun 2015 
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yang kurang profesional, serta ada beberapa sarana dan prasarana sekolah 

yang kurang memadai. 

Disinilah perlu dioptimalkan bagaimana tindak lanjut dalam 

meningkatkan prestasi melalui pelaksanaan disiplin belajar siswa, kompetensi 

guru, serta fasilitas belajar yang kurang memadai yang sangat berpengaruh 

dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Karena sebagian 

besar waktu yang dimiliki siswa banyak di rumah, maka peran orang tua tidak 

dapat diabaikan. Dikarenakan proses kedisiplinan dimulai dari rumah, 

sehingga peran orang tua dalam memantau dan memberikan perhatian 

terhadap pendidikan putra putrinya sangat penting. Disamping itu pihak 

sekolah juga harus menanamkan sikap kedisiplinan pada seluruh komponen 

yang ada di sekolah baik kepala sekolah, guru, murid dan lainnya. Sekolah 

juga harus menyediakan fasilitas belajar yang lengkap serta memadai. Dan 

tidak kalah penting, tata tertib sekolah harus dilaksanakan secara bertanggung 

jawab oleh semua warga sekolah. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya kemampuan guru dalam mengembangkan diri secara 

terus menerus (continuous inprovement). 

2. Belum optimalnya kemampuan personal dari guru.  

3. Belum efektifnya sistem pengelolaan kelas yang dilakukan guru.  
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4. Belum optimalnya siswa dalam mentaati segala peraturan yang telah 

ditetapkan sekolah.  

5. Kurangnya penggunaan Media Pembelajaran di MTs Nurul Iman 

sehingga siswa merasa bosan dan kurang tertarik. 

6. Kurangnya pemahaman guru akan Media Pembelajaran sehingga guru 

jarang menggunakan media berbasis ICT khususnya powerpoint di MTs 

Nurul Iman. 

7. Rendahya hasil belajar mata pelajaran Fiqih  siswa di kelas pada MTs 

Nurul Iman. 

 

C.  Batasan Masalah  

Dalam penelitian pembatasan masalah sangatlah penting, sehingga 

masalah utama dan obyek yang diteliti bisa tercapai dan agar permasalahan 

tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa pada Mata 

Pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 

2014/2015.  

2. Pengaruh Power Point terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran 

Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 2014/2015.  

3. Pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran 

Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 2014/2015.  
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4. Pengaruh kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Fiqih 

semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 2014/2015.  

 

D.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan 

masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dapat di rumuskan sebagai 

berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh signifikan antara kompetensi guru terhadap hasil 

belajar siswa pada Mata Pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul 

Iman Tahun Pelajaran 2014/2015?  

2. Apakah ada pengaruh signifikan antara Power Point terhadap hasil belajar 

siswa pada Mata Pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman 

Tahun Pelajaran 2014/2015?  

3. Apakah ada pengaruh signifikan antara disiplin belajar terhadap hasil 

belajar siswa pada Mata Pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul 

Iman Tahun Pelajaran 2014/2015? 

4. Apakah ada pengaruh signifikan antara kompetensi guru, Power Point, 

dan disiplin belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada 

Mata Pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun Pelajaran 

2014/2015? 
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh antara kompetensi guru terhadap hasil belajar 

siswa pada Mata Pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman 

Tahun Pelajaran 2014/2015.  

2. Untuk mengetahui pengaruh antara Power Point terhadap hasil belajar 

siswa pada Mata Pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman 

Tahun Pelajaran 2014/2015.  

3. Untuk mengetahui pengaruh antara disiplin belajar terhadap hasil belajar 

siswa pada Mata Pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman 

Tahun Pelajaran 2014/2015.  

4. Untuk mengetahui pengaruh antara kompetensi guru, Media Pembelajaran 

Power Point, dan disiplin belajar secara bersama-sama terhadap hasil 

belajar siswa pada Mata Pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul 

Iman Tahun Pelajaran 2014/2015.  

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1.   Bagi Penulis 

a. Mencoba  penerapan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama 

perkuliahan berlangsung pada program Pascasarjana serta 

membandingkan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, serta 
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melatih kemampuan berpikir dan menganalisa masalah secara 

sistematis dan mencari keluar terhadap permasalahan tersebut. 

b. Untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Magister 

Manajemen Pendidikan pada  Institut Agama Islam Negeri Raden 

Intan Lampung 

2.   Bagi Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman 

a. Diharapkan sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen dalam 

meningkatkan kebijaksanaan yang berkenaan dengan kompetensi 

guru, pembelajaran media Power Point, disiplin belajar siswa serta 

hasil belajar siswa pada pelajaran Fiqih. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada manajemen 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman dalam bentuk saran-saran. 

3.   Bagi Kajian Ilmiah 

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang cukup bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen 

pendidikan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan guru, 

kompetensi profesionalisme guru, kepuasan kerja, serta kinerja guru. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga menambah referensi tentang 

penelitian khusus mengenai kompetensi guru, pembelajaran media 

Media Pembelajaran Power Point, disiplin belajar siswa serta hasil 

belajar siswa pada pelajaran Fiqih. 
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G. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian Faturrahman (2002) yang berjudul 

Pengaruh Penggunaan Media Power Point Terhadap Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Pada Sub Konsep Reproduksi diperoleh kesimpulan bahwa 

penggunaan media Power Point dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara 

signifikan apabila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

Sementara itu  Siswandi (2000)  diperoleh kesimpulan bahwa Media 

Pembelajaran  kooperatif  tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

namun peningkatannya tidak berarti (kecil). 

Berdasarkan hasil penelitian Agustin Wardiyati. (2007). Hubungan 

Antara Motivasi Dengan Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama 

Islam (Studi Penelitian Pada Siswa Kelas II SMP Islam Al-Fajar Kedaung 

Pamulang Tangerang). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: 1) Motivasi siswa dalam mempelajari bidang studi Pendidikan Agama 

Islam  di SMP Islam Al-Fajar Kedaung Pamulang Tangerang menunjukkan 

bahwa siswa mempunyai motivasi yang sedang atau cukup. 2) Prestasi belajar 

yang diraih oleh siswa SMP Islam Al-Fajar Kedaung Pamulang Tangerang 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar yang dievaluasikan oleh guru 

bidang studi Pendidikan Agama Islam dapat dikualifikasikan pada tingkat 

sedang. 3) Ada korelasi yang signifikan antara motivasi dengan prestasi 

belajar siswa dalam mempelajari bidang studi Pendidikan Agama Islam 

sekalipun tingkat korelasinya tergolong lemah atau rendah. 
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Berdasarkan hasil penelitian  Memet  (2007) berjudul ”Pengaruh 

Media Aplikasi Microsoft Power Point terhadap Atensi Belajar Matematika 

Anak Tunagrahita Ringan”. Mendapat hasil bahwa terjadi perubahan perilaku 

dari subjek penelitian yaitu anak tunagrahita ringan ditandai dengan lebih aktif 

dan lebih lama dalam mengikuti pembelajaran, yang tadinya sebelum 

diintervensi hanya mampu bertahan pada level 35 menit, setelah diintervensi   

menggunakan aplikasi Power Point  naik menjadi mean level 54,55 menit. 

Merujuk pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media aplikasi 

microsoft Media Pembelajaran  Power Point  dapat memberikan pengaruh ke 

arah yang lebih baik terhadap atensi belajar siswa yang diasumsikan dengan 

meningkatkan prestasi belajar pada siswa yang bersangkutan.  

Berdasarkan hasil penelitian  Lilia Fathimah (2010) tentang Hubungan 

Motivasi Berprestasi Dan Kemandirian Belajar Dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Pada Siswa SMK Pariwisata Tadika Puri. 

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata hipotesis yang diajukan dapat diterima. 

(1) Ada hubungan signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  di SMK Pariwisata 

Tadika Puri Tahun Pelajaran 2010/2011, hal ini dapat dijelaskan dengan uji 

signifikansi thitung > ttabel (5,668 > 1,987) dan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. 

Nilai ry1 sebesar 0,573 berada pada tingkat hubungan cukup kuat. (2) Ada 

hubungan signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  di SMK Pariwisata Tadika Puri 

Tahun Pelajaran 2010/2011, hal ini dapat dijelaskan dengan uji signifikansi 
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thitung > ttabel (4,558 > 1,987) dan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai ry2 

sebesar 0,514 berada pada tingkat hubungan cukup kuat. (3) Ada hubungan 

signifikan antara motivasi berprestasi dan kemandirian belajar secara bersama-

sama dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMK Pariwisata Tadika Puri Tahun Pelajaran 2010/2011, hal ini dapat 

dijelaskan dengan uji signifikansi Fhitung > Ftabel 39,199 > 3,09) dan taraf 

signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai R sebesar 0,669 berarti mempunyai hubungan 

yang positif dan berada pada tingkat hubungan kuat. 

Berdasarkan hasil penelitian Suradi. S. (2011) Pengaruh Media 

Pembelajaran Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Pada 

Mata Pelajaran IPA Tentang Konsep Dasar Ekologi Di SMP 4 Bojong 

Pekalongan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara Media Pembelajaran dengan hasil belajar 

IPA pada materi pelajaran Konsep Dasar Ekologi pada siswa SMP Negeri 4 

Bojong Kabupaten Pekalongan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 

3,615 dengan taraf signifikansi α = 0,001 < 0,05 sehingga Ho ditolak. Selain 

itu, pengaruh yang diberikan Media Pembelajaran terhadap hasil belajar 

sebesar 13,07%. 2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar IPA pada materi pelajaran Konsep Dasar 

Ekologi pada siswa SMP Negeri 4 Bojong Kabupaten Pekalongan yang 

didukung oleh nilai thitung sebesar 2,023 dengan taraf signifikansi α = 0,001 < 

0,05. Selain itu, pengaruh yang diberikan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar sebesar 3,98%. 3) Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 
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penggunaan Media Pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan Fhitung = 8,40 dengan nilai signifikansi 

sebesar α = 0,000, signifikan pada α 1% yang menunjukkan ketepatan model 

penelitian. 

 

H. Kerangka Pemikiran  

1.  Pengaruh kompetensi guru  terhadap hasil belajar Fiqih  

Inti dari proses pendidikan adalah proses belajar mengajar dimana 

terjadi serangkaian perilaku guru dan siswa berdasar hubungan timbal 

balik yang berlangsung dalam interaksi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pada masa lalu kebanyakan proses belajar mengajar berjalan 

searah, siswa hanya menyimak dan mendengarkan informasi atau ilmu 

pengetahuan dari guru sehingga siswa pasif dan kurang kreatif karena 

siswa hanya dipandang sebagai objek, tentu saja hal ini sangat merugikan. 

Kini pandangan terhadap siswa telah berubah, siswa dipandang sebagai 

subjek atau unsur yang pokok bukan hanya sebagai pendukung. Guru 

sebagai pengajar hendaknya dapat membimbing dan menjadi manusia-

manusia aktif, kreatif yang beriman. 

Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau 

kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. 

Selanjutnya menurut Wrightman dalam Usman mengatakan bahwa 

peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan 
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kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi 

tujuannya.9 

Guru sebagai pendidik dan pengajar di sekolah atau tepatnya di 

dalam kelas, memiliki kewajiban mengatur jalannya proses pembelajaran 

dapat bekerjasama dan berhubungan erat dengan siswanya. Di samping itu, 

seorang guru berkewajiban pula membangkitkan minat serta semangat 

siswanya untuk belajar, membangun dan memelihara kekeluargaan, 

kekompakan dan persatuan, mengembangkan pengajaran di dalam kelas, 

mengetahui rencana sekolah dan tahu bagaimana menjalankannya, 

memperhatikan dan mengusahakan keinginan siswa yang berbeda 

karakternya.  

Guru merupakan pemegang peranan yang amat penting dalam 

keberhasilan proses pembelajaran. Keberadaan guru berpengaruh pada 

kualitas pembelajaran yang berhubungan langsung dengan objek didik 

(siswa). Oleh karena itu guru harus mempunyai kemampuan yang 

memadai dan pandangan yang luas yang dapat mendukung pada 

profesinya serta harus memiliki sikap yang bertanggung jawab pada tugas 

yang diembannya. 

Mengingat guru merupakan unsur terpenting yang dapat 

menentukan baik dan tidaknya, berkualitas dan tidaknya serta berhasil dan 

tidaknya suatu proses pembelajaran, maka guru harus memiliki 

kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan proses belajar 

                                                 
9
 Moh Usman Uzer, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 89 
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mengajar (pembelajaran). Kompetensi ini diperlukan agar dalam 

mengerjakan tugas-tugasnya guru dapat melaksanakannya dengan baik 

yang pada akhirnya menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berprestasi 

tinggi. Kegagalan dalam proses pembelajaran tidak sedikit yang 

disebabkan oleh kurangnya kompetensi guru dalam menjalankan tugas-

tugasnya serta kurangnya profesionalitas guru. Tidak sedikit guru 

melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kemampuannya serta masih ada 

guru yang bersikap kurang bertanggung jawab pada tugas yang 

diembannya dan kurang bersikap professional. Hal ini merupakan salah 

satu sebab prestasi siswa suatu sekolah rendah dan kualitasnya tidak sesuai 

yang diharapkan. 

2.   Pengaruh media Power Point  terhadap hasil belajar Fiqih   

Pndangan behavioristik baik yang dikenal dengan Stimulus-Respon 

atau teori  Stereo-Behavior, maupun teori operant conditioning 

menekankan bahwa pola-pola perilaku seserang dibentuk melalaui proses 

kebiasaan dan pengukuhan (reinforcement) dengan mengkondisikan 

stimulus (conditioning) dalam lingkungan (enveronmentalistik). Dengan 

demikian, perubahan perilaku (behavior change) akan terjadi. Pola urutan 

mekanisme itu digambarkan melingkar, yang berarti bilamana kebutuhan 

itu dapat dipenuhi secara memuaskan maka pola mekanisme itu akan 

diulang kembali (stereotype behavior).10 

 

Gambar 2.1. 

Pola Mekanisme Perubahan Perilaku 

                                                 
10  

Abin Syamsuddin Makmun,  Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Rosda Karya Remaja, 2001), 

26 
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Hal ini mengandung makna  bahwa apabila seseorang menemukan 

kepuasan atau ketertarikan  pada suatu objek atau kegiatan, maka objek 

atau kegiatan tersebut akan diperhatikan atau akan diulang kembali. 

Operant conditioning  yang dikemukakan oleh BF Skinner sebagai 

berikut: “Operant Conditioning merupakan intervensi pembelajaran 

dengan menggunakan stimulus, yang dalam hal ini Media Aplikasi Power 

Point yang menarik (dalam arti mengandung unsur gambar/grafik, warna, 

suara, dan animasi/gerakan) akan terjadai belajar secara interaktif, maka 

sebagai akibatnya (consequencies) siswa memperhatikan objek tersebut 

secara seksama dan dapat  mempertahankan  perhatian (attention) lebih 

lama karena adanya stimulus dorongan kepuasan pada dirinya. Yang pada 

gilirannya prestasi belajar siswa dalam mempelajari objek tersebut akan 

 Motive 

Rasa 

Puas/lega 

atau kecewa 

Perilaku 

Instrumen  

Intensive 
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lebih meningkat.11 Demikian halnya pada pokok bahasan Fiqih  pada Siswa 

Semester Genap di MTs Nurul Iman. 

3. Pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar Fiqih  

Disiplin adalah sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku, sikap 

disiplin sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sikap 

tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif 

untuk belajar, dengan bersikap disiplin siswa dapat mencapai tujuan 

belajar. Sikap disiplin merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. Apabila seorang siswa memiliki sikap 

disiplin dalam kegiatan belajarnya, maka kepatuhan dan ketekunan 

belajarnya akan terus meningkat sehingga membuat prestasi belajar 

meningkat juga. 

Jadi apabila siswa memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam 

kegiatan belajar tentunya prestasi belajar yang diperoleh menjadi baik. 

Sebaliknya jika siswa tidak memiliki sikap disiplin dalam belajar maka 

kegiatan belajarnya tidak terencana dengan baik sehingga kegiatan 

belajarnya tidak teratur dan membuat prestasi belajar akan menurun. 

Hasil penelitian Untatik Setiyo (Pendidikan Matematika) tahun 

2007 menyatakan bahwa disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

memberikan SR sebesar 52,33% dan SE sebesar 40,5.%. Sedangkan Nanik 

Murwani tahun 2007 menyatakan bahwa dari (SE) dan (SR) Disiplin 

                                                 
11 J.L Briggs, Nstruction Design; Principle and Aplication, (New York: Educational Technology 

Publication Inc, 1997), 10 
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Belajar terhadap Prestasi Belajar memberikan sumbangan relatif 62,92 % 

dan sumbangan efektif sebesar 31,92 %”. 

4. Pengaruh  kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar terhadap 

hasil belajar Fiqih   

Guru perlu memiliki kemampuan dalam mengembangkan media 

komunikasi, guru harus memandang masa depan sebagai sebuah 

tantangan. Mereka menyadari bahwa perkembangan media komunikasi 

tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, meraka akan berusaha memanfaatkan 

perkembangan era modern dengan adanya teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalitas 

dirinya. Mereka merasa bahwa guru adalah tenaga profesional, bukan 

“tukang” yang hanya bekerja melaksanakan sebuah “perintah”. Oleh 

karena itu, sikap yang tepat bagi seorang guru adalah cepat menyesuaikan 

diri. Guru perlu segera mereposisi perannya dan memahami perannya 

dalam dunia pendidikan. Pada saat ini guru tidak lagi harus menjadi orang 

yang paling tahu di kelas. Namun ia harus mampu menjadi fasilitator 

belajar bagi siswanya. Di sekitar lingkungan kita sudah banyak media 

komunikasi yang tersedia, baik media yang memang dirancang untuk 

belajar maupun memanfaatkan media pada rancangan awalnya sumber 

belajar tersebut tidak dimaksudkan secara khusus untuk kepentingan 

pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

dijadikan sebagai tantangan untuk meningkatkan profesionalitas guru. 
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Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan 

pesan. Dari sumber lain menyebutkan bahwa media adalah segala alat fisik 

yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Media 

dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang menjadi perantara atau 

penyampai informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan.  Untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa, biasanya guru 

menggunakan alat bantu mengajar (teaching aids) berupa gambar, model, 

atau alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkrit, motivasi 

belajar, serta mempertinggi daya serap atau yang kita kenal sebagai alat 

bantu baik audio maupun visual. 

Salah satu hal yang turut mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

memahami  Fiqih  adalah pendekatan yang digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran. Ada kemungkinan seorang siswa mempunyai 

kemampuan yang sedang  atau rendah, namun keadaan pendekatan dalam  

pembelajaran yang dilakukan oleh guru menarik atau sesuai dengan pokok 

bahasan yang diajarkan maka pemahaman Fiqih  menjadi cepat dan 

prestasi belajarnya pun lebih tinggi. 

Dengan menerapkan pembelajaram cooperatif learning dengan 

jigsaw learning, dengan tujuan tetap mempertahankan keaktifan siswa 

melaui belajar Fiqih. Dengan menerapkan metode jigsaw learning, mampu 

mempertahankan siswa lebih berperan aktif dalam belajar.  

Dengan metode ini siswa dapat meningkatkan partisipasi 

belajarnya, selain itu siswa mampu mengambil hikmah yang terkandung 
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pada materi pembelajaran. Hal ini dapat diamati dari prestasi hasil belajar, 

disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam melaksanakan sholat 

dhuhur dan sholat jum’at di sekolah. Kerangka berpikir merupakan sintesis 

tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang 

telah dideskripsikan.12  

Kerangka pemikiran ini dinyatakan dalam bentuk skema sederhana 

yang memuat pokok-pokok penelitian dan hubungannya. Kerangka 

pemikiran dalam bentuk skema ini diharapkan dapat menggambarkan isi 

penelitian dan identifikasinya sehingga sumber pengolahan datanya terarah 

kerangka pemikiran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.2. 

Kerangka Berfikir13 

 

   

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 X1 :     Kompetensi guru 

                                                 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, Edisi kedua, 2001), 34 
13 

Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: CV. Alpabeta, 2005), 217 
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 X2 :     Media Power Point 

 X3 :     Disiplin belajar 

 Y  :     Hasil Belajar Fiqih  

 

I.  Pengajuan Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti menetapkan hipotesis yaitu dugaan sementara dari suatu penelitian 

yang perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan adalah : 

Ha1 : Ada pengaruh signifikan antara kompetensi guru terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Ha2: Ada pengaruh signifikan antara Power Point terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Fiqih  semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

Ha3: Ada pengaruh signifikan antara disiplin belajar terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman 

Tahun Pelajaran 2014/2015.  

Ha4:  Ada pengaruh signifikan antara kompetensi guru, Power Point, dan 

disiplin belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Fiqih semester Genap di MTs Nurul Iman Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 




