
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru dituntut untuk 

berkompetensi secara personal, profesional, dan sosio-kultural secara terpadu 

dalam proses pembelajaran. Selain itu guru hendaknya juga mampu 

mengintegrasikan penguasaan materi dan metode, teori dan praktik, dalam 

interaksi dengan para siswanya. Proses pendidikan khususnya pembelajaran 

sebagian besar guru lebih cenderung menanamkan materi pelajaran yang 

bertumpu pada satu aspek kognitif tingkat rendah seperti mengingat, 

menghafal dan menumpuk informasi. Rendahnya kualitas produk pendidikan 

tersebut merupakan gambaran kualitas proses penyelenggaraan sistem 

pendidikan dimana terkait banyak unsur, namun proses belajar mengajar 

merupakan jantungnya pendidikan yang harus diperhitungkan karena pada 

kegiatan pembelajaran inilah transformasi berbagai konsep, nilai serta materi 

pendidikan diintegrasikan. 

Guru menjadi ujung tombak kegiatan pengajaran disekolah yang 

langsung berhadapan dengan peserta didik. Tanpa adanya peran guru maka 

kegiatan belajar mengajar kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan 

dengan semestinya. Seorang guru seharusnya memiliki pemahaman-

pemahaman yang dalam tentang pengajaran. Mengajar bukanlah kegiatan 
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yang mudah melainkan suatu kegiatan dan tugas yang berat dan penuh dengan 

permasalahan
1
. 

Dengan berkembangnya dunia yang mempengaruhi pergaulan dan 

minat belajar anak kompetensi guru sangat berpengaruh terhadap keberasilan 

pembelajaran, guru dituntut untuk berfikir kreatif untuk selalu menciptakan 

metode pembelajaran yang efektif terutama dalam ibadah shalat fardhu. Guru 

di sma muhammadiyah 3 surakarta dapat memantau anak secara langsung 

pada saat shalat dzuhur, diluar sekolah guru tidak bisa secara langsung 

memantau anak melaksanakan shalat fardhu. Mengingat pentingnya 

peningkatan dalam kompetensi guru fiqih mata pelajaran ibadah shalat fardu, 

maka guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa-

siswinya terhadap tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan masalah diatas makan penulis tertarik untuk mengadakan 

peneliatan yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul“Kompetensi 

Guru Pendidikan Fiqih Dalam Memotivasi Siswa Untuk Meningkatkan 

Amalan Ibadah Shalat Fardhu (Studi Empiris Di Sma Muhammadiyah 3 

Surakarta Tahun 2014 / 2015)” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas penulis dapat merumuskan 

sebagai berikut:  

                                                           
1
Djamarah, Presentasi Belajar dan Kopetensi Mengajar (Surabaya: Usaha Nasional, 2008), 

hlm. 40. 
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1. Bagaimana kompetensi guru pendidikan fiqih dalam memotivasi 

siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta? 

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh guru pendidikan fiqih 

dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat 

fardhu di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi guru pendidikan fiqih dalam 

memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat fardhu di 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh guru 

pendidikan fiqih dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan 

ibadah shalat fardhu di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk 

memperluas wawasan keilmuan untuk semua pendidik terutama 

dalam hal kompetensi guru pendidika fiqih dalam memotivasi siswa 

untuk meingkatkan amalan ibadhah shalat fardhu. 
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b. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk semua 

pihak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan apabila 

nantinya berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya dalam 

hal memotivasi siswa untuk meningkatkan amalan ibadah shalat 

fardhu di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

 

b. Bagi pihak sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

khususnya dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan terutama meningkatkan kualitas peserta didik melalui 

pemahaman peserta didik. 


