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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang melekat pada diri bangsa. 

Masa depan bangsa dilihat dari sejauh mana konsisten masyarakat dalam 

menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan sesuatu 

yang menuntut peserta didik untuk memotivasi diri, mengembangkan 

potensi diri dan juga kreatifitas yang dimiliki agar tetap eksis dalam 

hidupnya. Oleh karena itu, partisipatif dan daya aktif harus melekat dalam 

jiwa peserta didik. 

Proses pendidikan telah dijelaskan dalam UU Sisdiknas No 20 

Tahun 2003 yang didalamnya disebutkan bahwa pendidikan merupakan 

usaha yang dilakukan seorang pendidik untuk menciptakan suasana belajar 

dan proses belajar mengajar yang baik sehingga peserta didik dapat aktif 

melakukan kegiatan belajar dan mengembangkan potensinya.
1
 Jelaslah 

dalam UU Sisdiknas tersebut disebutkan bahwa pendidikan merupakan 

langkah untuk mengembangkan potensi dan mengasah ketrampilan yang 

diperlukan peserta didik serta memperdalam ilmu. Dalam Islam telah 

mewajibkan seseorang untuk menuntut ilmu sebagaimana sabda Nabi 

SAW: 
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Artinya: “mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan 

muslimat.” (H.R Ibnu Abdil Bari) (Heri Jauhar, 2008: 5) 

Hal ini telah dibuktikan bahwa Allah sangat mencintai hamba-Nya 

yang melaksanakan pendidikan, yaitu Allah SWT akan mengangkat 

derajat yang memiliki ilmu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam 

surat Al-Mujadalah ayat 11: 

 

 

Artinya: “niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(Q.S Al-Mujadalah: 11)
2
 

Pada umumnya peserta didik atau individu merupakan manusia 

yang aktif dan kreatif dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Karena 

itu, pembelajaran Fiqih perlu dipelajari dengan penuh keefisien, 

keefektifan dan keaktifan dari peserta didik. Apabila peserta didik dalam 

pembelajaran kurang aktif maka pembelajaran itu tidak menunjukkan 

pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik tetapi lebih cenderung 

menghentikan potensi tersebut. 

Dalam pembelajaran, ketercapaian keberhasilan mengajar tidak 

hanya diukur dan dilihat dari hasil yang siswa capai tetapi diukur dan 

dilihat juga dari proses belajar siswa. Karena itu, dalam pembelajaran yang 

menempati posisi paling utama adalah strategi dimana dalam pembelajaran 
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itu sendiri dapat mengetahui keberhasilan pengajaran yang dilakukan oleh 

guru. Guru perlu memilih dan menggunakan strategi yang sesuai dengan 

materi disampaikan. Menurut pendapat Usman, setiap strategi yang baik 

mengandung keaktifan dan keefektifan.
3
 Besar kecilnya keaktifan siswa 

dalam pembelajaran itu pasti ada. Jika siswa itu tidak aktif, maka 

pembelajaran tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh guru. 

Menurut pendapat Muttaqien bahwa : 

“sekarang ini guru berfikiran bahwa siswa bertumbuh dewasa tidak 

membutuhkan kegiatan yang padat dan proses yang cepat untuk 

dapat belajar secara aktif dan efektif. Guru berfikiran bahwa siswa 

yang lebih dewasa dapat belajar jika siswa tersebut hanya duduk-

duduk saja sambil mendengarkan ceramah dari guru. Pernyataan 

tersebut biasanya kuat untuk dievaluasi dan guru merasa kecewa 

dengan ingatan yang banyak dan penerapan yang sedikit. Alasan 

utama siswa tidak belajar aktif dan Suasana kelas kurang efektif 

adalah kurangnya saran yang mendukung dan memadai mengenai 

penerapannya saat di kelas”.
4
 

Adapun hal lainnya yang menjadi penyebab tidak aktifnya siswa 

dalam pembelajaran adalah terbatasnya waktu belajar siswa ketika guru 

mengajarkan materi karena proses belajar terbagi bermacam-macam 

bidang mata pelajaran. Selain itu, secara sekilas pembelajaran aktif siswa 

hanya terfokus pada kegiatan mereka sendiri-sendiri sampai tidak 

memperhatikan apa yang guru sampaikan. 

Menanggapi masalah tersebut, menurut peneliti pembelajaran aktif 

tidak hanya bersenang-senang melainkan pembelajaran yang dapat 
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mendatangkan manfaat yang baik sehingga akan ada tantangan kerja keras 

dan berfikir untuk siswa. Misalnya dengan menerapkan metode video 

critic, siswa ditantang memberikan pendapat atau komentar setelah guru 

menayangkan video yang berkaitan dengan materi. Hal ini bertujuan 

melatih siswa untuk berkomentar sesuai apa yang siswa pikirkan setelah 

melihat tayangan video. Jadi siswa tidak hanya fokus pada kegiatan 

mereka sendiri-sendiri, namun siswa berusaha paham akan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Dalam penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 

Klaten mengenai penerapan metode video critic dalam pembelajaran Fiqih 

yang digunakan guru mata pelajaran Fiqih disaat mengajar. Ada alasan 

kenapa metode ini digunakan karena dalam pembelajaran kadang-kadang 

guru sedang mengajar namun siswa kurang aktif dalam belajar. Sebab, 

siswa kurang diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang 

ada dalam diri siswa. Padahal potensi sangat penting jika dikembangkan, 

jika tidak dikembangkan maka potensi tersebut akan terhenti.
5
 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih adalah metode 

video critic. Metode video critic merupakan cara yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar, dimana guru menayangkan video yang 

didalamnnya mengandung kebaikan, nasihat maupun tatacara melakukan 

ibadah sesuai dengan materi yang disampaikan. Setelah itu, guru 

menyuruh siswa untuk memberikan kritikan ataupun masukan mengenai 
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tayangan video tersebut dan kemudian guru mengklarifikasi.
6
 Dengan 

adanya tayangn video dapat membuat siswa termotivasi terhadap 

pengajaran yang diberikan guru terutama untuk melatih siswa dalam 

berfikir kritis. 

Kenyataan menunjukkan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten adalah 

belajar Fiqih dengan menempatkan guru sebagai pusat belajar bagi siswa 

karena siswa mempunyai teknik dalam belajar, kebutuhan-kebutuhan 

belajar, perilaku dalam belajar dan guru tentunya harus menguasai metode, 

materi serta bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dalam 

mengajarkan fiqih kepada siswa.
7
 Materi mata pelajaran Fiqih kelas X 

terdiri dari Pengurusan Jenazah, Haji dan Umrah, dll. Ketika guru 

menyampaikan materi tersebut siswa kurang termotivasi apabila hanya 

penyampaian dan yang terjadi siswa kurang merespon ataupun kurang 

berfikir kritis. Sebagai contoh saat penjelasan materi pengurusan jenazah, 

haji dan umrah, guru menjelaskan sebagian materi baru siswa 

mempraktikan. Guru seharusnya sebelum menyuruh siswa mempraktikan 

menayangkan video tentang materi pengurusan jenazah, haji dan umrah 

baru guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memberikan 

pendapat mereka setelah melihat tayangan video. Hal ini akan membuat 

siswa berfikir kritis apa yang telah dipelajari dari tayangan video tersebut 

dan siswa bisa termotivasi menggugah semangat untuk belajar. 
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Penggunaan metode video critic diharapkan ketika guru sedang 

mengajar dan siswapun ikut aktif dalam belajar. Jadi keduanya antara 

siswa dan guru sama-sama aktif dalam pembelajaran sehingga tercipta 

suasana kelas yang efektif dan efisien. Adanya keaktifan tersebut guru 

berharap potensi yang siswa miliki bisa berkembang sehingga dapat 

menciptakan kualitas pembelajaran Fiqih yang baik. 

Berdasarkan uraian diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

dan mengambil judul penelitian “Penerapan Metode Video Critic dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X 

di SMA Muhammadiyah 1 Klaten Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah 

diantaranya : 

1. Bagaimana penerapan metode video critic dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas X di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten ? 

2. Dapatkah siswa kelas X meningkat motivasi belajarnya  saat guru 

Fiqih menerapkan metode video critic pada mata pelajaran Fiqih ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode video critic dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas 

X di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. 
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2. Untuk mendeskripsikan siswa yang dapat meningkat motivasi 

belajarnya saat guru Fiqih menerapkan metode video critic pada mata 

pelajaran Fiqih. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah pengetahuan dalam bidang pendidikan 

mengenai pentingnya seorang guru mata pelajaran Fiqih dalam 

menerapkan metode video critic untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas X di SMA Muhammadiyah 1 Klaten khususnya mata 

pelajaran Fiqih. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

1) Untuk mengetahui sejauhmana metode video critic dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang selama ini telah 

diterapkan pada mata pelajaran Fiqih. 

b. Bagi guru Fiqih 

1) Untuk mengetahui penerapan metode video critic yang selama 

ini telah diterapkan pada mata pelajaran Fiqih. 

2) Hasil penelitian berguna untuk evaluasi guru dalam mengajar 

mata pelajaran Fiqih. 
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c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merencanakan penelitian 

lanjutan yang lebih baik terkait penerapan metode video critic. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 

Klaten yaitu penelitian lapangan bisa juga disebut field research. 

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada obyek yang diteliti 

terutama dalam mencari dan mengumpulkan data berdasarkan fakta 

yang terjadi di sekolah tersebut. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan, peneliti melihat tujuan dan data 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan penekanan 

pada sesuatu yang penting dari jasa maupun barang seperti kejadian 

dan dibalik kejadian serta dapat mengambil sesuatu dari semua itu.
8
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya 

deskriptif. Deskriptif merupakan langkah penelitian yang berusaha 

mencari fakta yang terjadi dengan cara mengumpulkan data yang 
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selanjutnya diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait 

keadaan saat waktu penelitian.
9
 Sifat ini untuk menggambarkan, 

menjelaskan dan mendeskripsikan metode video critic yang diterapkan 

guru dalam mengajarkan materi dan mengetahui berhasilnya metode 

tersebut dalam meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 1 Klaten. 

3. Sumber Data 

Sumber data didapatkan dari objek penelitian yang meliputi 

data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari guru mata 

pelajaran Fiqih dan siswa kelas X. Sedangkan data sekunder 

didapatkan dari dokumen-dokumen TU, Kurikulum dan Sarana 

Prasarana. 

4. Penentuan Subjek 

Penelitian ini ada beberapa subjek yaitu guru mata pelajaran 

Fiqih sebagai subjek yang pertama karena guru yang menerapkan 

metode video critic dan siswa dijadikan sebagai subjek pendukung 

untuk mendapatkan data mengenai peningkatan motivasi belajarnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.
10

 Berikut ini penjelasan teknik yang 

digunakan peneliti sebagai berikut : 
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a. Observasi 

Teknik yang digunakan dalam judul penelitian “Penerapan 

Metode Video Critic dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Fiqih 

pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X SMA Muhammadiyah 1 

Klaten” adalah observasi. Observasi yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah dengan cara mengamati langsung terhadap 

sumber-sumber informasi yang ada di sekolah yaitu melalui 

peninjauan langsung di kelas X IPA 1 dan X IPS 1. Observasi 

dilakukan dengan mengamati siswa langsung ketika pembelajaran 

fiqih di kelas. Teknik yang dilakukan ini untuk mendapatkan data 

yang berkaitan dengan penggunaan metode video critic dan 

peningkatan motivasi belajar siswa saat pembelajaran fiqih di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan proses tanya jawab kepada 

pihak yang terkait secara lisan baik melalui perantara interviewer 

dan interviewee ataupun secara langsung.
11

 Wawancara yang 

digunakan ini untuk mengumpulkan data-data melalui tanya jawab 

terkait dengan judul penelitian “Penerapan Metode Video Critic 

dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Fiqih pada Mata Pelajaran 

Fiqih Kelas X di SMA Muhammadiyah 1 Klaten”. Data-data 

wawancara yang didapat yaitu dari proses pembelajaran yang 
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dilakukan guru, input peserta didik dan sarana prasarana yang 

mendukung proses belajar Fiqih di kelas. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam bentuk tulisan yang bertujuan mendukung dari hasil 

observasi dan wawancara.
12

 Data-data tersebut berupa letak 

geografis, sejarah singkat, visi, misi, tujuan, data siswa, data guru, 

data karyawan, struktur organisasi, denah sekolah dan data yang 

terkait dengan penerapan metode video critic di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten dalam pembelajaran Fiqih kelas X. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis merupakan cara untuk membagi suatu masalah 

menjadi bagian-bagian sehingga lebih tertata dengan jelas dan mudah 

dimengerti maknanya oleh para pembaca. Menurut Huberman dan 

Miles ada 3 cara untuk menganalisis data yaitu :
13

 

a. Reduksi Data 

Langkah peneliti dalam mengorganisasi data, memilah data 

yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Setelah itu dijadikan satu untuk menemukan hal-hal penting agar 

dapat dipelajari. Berdasarkan fokus dalam penelitian ini adalah 

penerapan metode video critic dalam meningkatkan motivasi 

belajar yang dilakukan guru mata pelajaran Fiqih akan direduksi 
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Umiarso Baharuddin, Kepemimpinan Pendidikan Islam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: 

Arruz Media, 2012), 329. 
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dengan cara menyaring dan memilih data yang kurang sesuai 

dengan penelitian ini. 

b. Display Data 

Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk 

teks naratif.
14

 Selain teks dapat disajikan berupa grafik, table dan 

lain sebagainya.
15

 Bentuk teks yang digunakan bertujuan untuk 

memudahkan dalam memahami apa yang telah terjadi dan dapat 

direncanakan selanjutnya. 

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan/memverifikasi 

dari hasil yang disajikan berupa deskripsi temuan-temuan baru 

yang sebelum itu tidak ada dan belum jelas, kemudian diteliti 

untuk mendapatkan data penelitian yang jelas.  

Teori yang dibangun dan data yang disajikan maka 

selanjutnya peneliti melakukan analisis dan data  ditampilkan 

untuk dapat ditarik kesimpulan. Melalui langkah tersebut, metode 

yang dipakai adalah deduktif.
16

 Metode deduktif merupakan 

metode dalam penelitian kualitatif yang berawal dari yang global 

menuju yang konkrit. Peneliti berupaya meneliti dengan menggali 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), 249. 
15

Ibid., 407 
16

Metode deduktif adalah metode dalam penelitian kualitatif berawal dari sesuatu yang 

sifatnya abstrak dan difokuskan teori yang telah dibuat kemudian dirumuskan dalam hipotesis 

kemudian diuji untuk memperoleh kejadian yang konkrit. Lihat Sugiyono, Metode Kuantitatif dan 

Kualitatif R&D, 22. 
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teori secara global kemudian menggali temuan di lapangan secara 

konkrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




