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 BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  
Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana, yang 

dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab untuk memengaruhi siswa 

agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Interaksi 

dalam belajar mengajar pada prinsipnya bergantung pada guru dan siswa, 

interaksi mengisyarakatkan adanya aktivitas siswa yang belajar maupun guru 

yang mengajar. (Sudaningsih, 2020:30) 

Kegiatan  belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja 

diciptakan. Gurulah yang menciptakannya, gurulah yang mengajar dan 

siswalah yang belajar. Perpanduan dari kedua unsur manusiawi ini lahirlah 

interaksi dengan memanfaatkan bahan sebagai mediumnya. Disana semua 

komponen pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai tujuan 

pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. Tujuan 

inilah yang akan menentukan cara dan bentuk interaksi. Mengajar adalah suatu 

proses menguji strategi dan rencana agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Guru merupakan salah satu komponen  kunci keberhasilan pembelajaran, 

kerena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam pembelajaran. 

Artinya ditangan guru kualitas pembelajaran akan dicapai dan melalui 

pembelajaran berkualitas pula hasil belajar akan tercipta. Sebagai guru sudah 

menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk menciptakan kondisi belajar 

mengajar yang dapat mengantarkan siswa ketujuan. Disini tugas guru berusaha  
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 menciptakan suasana belajar yang menggairahkan dan menyenangkan bagi semua 

siswa. (Sulthon, 2011:3) 

Agar dapat menciptakan suasana belajar yang menggairahkan dan 

menyenangkan siswa, guru perlu melakukan pengembangan variasi dalam 

mengajar. Oleh karena itu guru harus memiliki keterampilan mengadakan 

variasi (variation stimulus). Variation stimulus adalah suatu kegiatan guru 

dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan siswa, sehingga dalam proses pembelajaran senantiasa 

menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi. Salah satu keterampilan variasi 

dalam pola interaksi guru dengan siswa. ( Asril, 2016:86-87)  

Interaksi sangat berperan karena dalam proses belajar terdapat unsur 

yang saling mempengaruhi, dengan interaksi, proses perubahan tingkah laku 

akan terjadi dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak paham menjadi paham. 

Dengan demikian interaksi dapat menimbulkan efek sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar 

akan menjadi baik. Untuk mengembangkan kemandirian siswa, diperlukan 

suatu kondisi yang memungkinkan siswa belajar secara efektif semakin banyak 

siswa melakukan interaksi maka semakin dalam pengetahuannya. Semakin 

banyak siswa melakukan interaksi, kecakapan dan pengetahuan yang 

dimilikinya dapat semakin dikuasai dan semakin mendalam, karena interaksi 

yang telah dilakukan akan membawa ketingkat yang lebih baik. Berdasarkan 

pemikiran diatas jelaslah bahwa meningkatkan hasil belajar mempunyai 

hubungan yang erat dengan interaksi yang dilakukan guru. Dengan demikian 

secara kronologi dapat dikatakan bahwa kreativitas interaksi yang diberikan 
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guru terhadap siswa akan menjadikan semangat siswa dalam belajar sehingga 

akhirnya akan memengaruhi hasil belajar yang baik pula. 

Mata pelajaran fikih tidak hanya sebatas pengetahuan dan pemahaman 

saja, tetapi dituntut pula untuk mengamalkan bahkan sebagian materi wajib 

untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga interaksi belajar 

mengajar tidak hanya dengan metode ceramah saja, tetapi disesuaikan dengan 

materi dan kebutuhan untuk mencapai tujuan.  

Melalui mata pelajaran fikih siswa tidak hanya belajar mengenai teori-

teori saja, tetapi siswa juga dapat belajar secara langsung dalam 

mempraktekkan tata cara beribadah kepada Allah dan muamalah sehingga 

siswa mampu mengamalkannya dengan baik dan benar. Berdasarkan Rektorat 

Kelembagaan Agama Islam menyebutkan bahwa mata pelajaran fikih adalah 

bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk 

menyiapka siswa dalam mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, penggunaan, pengalaman, 

pembiasaan, dan keteladanan. (Setiawan, 2020:5) 

Dalam interaksi guru dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran fikih ini diharapakan terjadinya perubahan dalam diri 

siswa, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dengan adanya tiga 

aspek tersebut diharapkan akan mempengaruhi terhadap tingkah laku siswa, 

yang mana akhir cara berpikir, merasa dan melakukan sesuatu itu akan menjadi 

relative menetap dan membentuk kebiasaan tingkah laku yang lebih baik. 
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Mata pelajaran fikih di Madrasah terutama di Madrasah Aliyah bertujuan 

untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok 

hukum islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan 

menusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan muamalah. 

Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar dalam 

melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. 

Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu salah satu lembaga 

pendidikan yang berada dibawah naungan Kementrian Agama yang terletak di 

Jalan Trans Sulawesi KM 41. Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

sebagai salah satu Madrasah yang telah melaksanakan kurikulum 13 pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam yang menerapkan konsep pembelajaran 

student centred, dimana siswa yang menjadi subjek pembelajaran. Guru 

berperan sebagai fasilitator dan pendorong agar siswa aktif dalam 

pembelajaran. Masalah keaktifan siswa dalam belajar diatasi oleh guru dengan 

melaksanakan pola interaksi pada mata pelajaran fikih. 

 Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu ini memiliki perbedaan 

dengan Madrasah lain pada umumnya karena Madrasah ini memiliki tiga 

program unggulan yaitu Tahfidzul Al-Quran, program ini dilakukan sebagai 

bentuk keunggulan program religi yang membina para siswa guna 

menyelesaikan hafalan quran sebanyak lima juz dan merupakan salah satu 

syarat pengambilan ijazah. Bahasa Arab, siswa dibiasakan dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dalam lingkungan Madrasah guna 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam berbahasa Arab, dan 
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yang terakhir adalah da`wah Islamiyah, siswa senantiasa dilatih untuk 

menyampaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan.  

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti 

menemukan bahwa di kelas XI Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

cara guru menyampaikan meteri pelajaran berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan teori. Bukti pelaksanaan pola interaksi dalam mata pelajaran fikih di 

kelas XI antara lain: saat guru fikih mengajar tidak hanya menggunakan 

metode ceramah saja, dimana siswa hanya duduk saja dan mendengarkan, 

melainkan menggunakan pemaparan materi kemudian memberi pertanyaan 

kepada siswa, jawaban siswa ditanggapi oleh siswa lain, kemudian hasil 

pemaparan dilakukan praktek untuk semakin memperdalam pemahaman siswa 

dalam memahami meteri yang diajarkan. Serta adanya kesadaran guru dalam 

memahami karakteristik siswa, hal ini terlihat dari siswa yang antusias dalam 

mengikuti proses belajar mengajar, serta aktif dalam mengikuti meteri 

pelajaran. Adapun buku yang digunakan bukan hanya menggunakan buku 

Kementerian Agama saja melainkan juga menggunakan kitab, seperti kitab 

Minhajul Muslim. Siswa di Madrasah Aliyah ini dibiasakan untuk 

mengamalkan pelajaran fikih yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-

hari. 

Peningkatan hasil belajar fikih pada proses belajar pun semakin 

meningkat. Inilah acuan kenapa peneliti ingin mencoba menggali pola interaksi 

apa yang digunakan oleh guru fikih dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

walaupun guru fikih yang mengajar di Madrasah ini hanya satu orang untuk 
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tiga kelas yang tidak menjadikan hasil belajar siswa menurun bahkan telah 

melebihi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal. 

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

jauh tentang pola interaki guru dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar 

fikih di kelas XI Madrsah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu sehingga hasil 

yang dicapai tersebut maksimal, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pola Interaksi Guru dengan Siswa Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Fikih di Kelas XI Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

Kabupaten Kolaka” 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah pola 

interaksi guru dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar fikih di kelas XI 

di Madrasah Aliyah darul Istiqamah Amamotu Kabupaten Kolaka  

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana pola interaksi guru dengan siswa dalam meningkatkan 

hasil belajar fikih di kelas XI Madrasah Aliyah Darul Istiqamah 

Amamotu? 

1.3.2 Faktor yang mempengaruhi pola interaksi guru dengan siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar fikih di kelas XI Madrasah Aliyah Darul 

istiqamah Amamotu? 

1.3.3 Bagaimana hasil belajar fikih di kelas XI Madrasah Aliyah Darul 

Istiqamah Amamotu? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mengetahui pola interaksi guru dengan siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar fikih di Kelas XI Madrasah Aliyah Darul 

Istiqamah Amamotu. 

1.4.2 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pola interaski guru 

dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar fikih di Kelas XI 

Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu. 

1.4.3 Untuk mengetahui hasil belajar fikih di kelas XI Madrasah Aliyah 

Darul Istiqamah Amamotu 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1.5.1 Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi 

pengembangan pola interaksi guru dan siswa di sekolah, khususnya 

dalam Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu dan agar dapat 

memperkaya ilmu pengetahuan. 

1.5.2 Secara Praktis 

1.5.2.1 Bagi sekolah dan guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat mengenai pentingnya pola interaksi guru dengan siswa 

dalam meningkatkan hasil belajar fikih, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan sekolah dan para guru khusunya guru 

fikih di Madrasah Aliyah untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

sekolah dan interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih baik lagi. 
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1.5.2.2 Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

siswa untuk pentingnya interaksi antara siswa dan guru di sekolah 

dan ditengah-tengah masyarakat 

1.5.2.3 Bagi peneliti  

Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi rekan-rekan pada 

permasalahan yang sama dilokasi yang berbeda guna lebih 

memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. 

1.6 Defenisi Operasional 

1.6.1 Pola interaksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah 

interaksi atau komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa pada 

proses pembelajaran di kelas yang dilakukan secara sadar yang 

dimana interaksi tersebut mempunyai tujuan untuk merubah, 

mendidik dan mengantarkan siswa kearah yang lebih baik. 

1.6.2 Meningkatkan hasil belajar fikih yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah meningkatkan hasil belajar merupakan proses, cara dan 

perbuatan yang dilakukan guru fikih dan siswa untuk meningkatkan 

hasil belajar di kelas XI Madrasah Aliyah Darul Istiqamah 

Amamotu. 
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