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Halaman Motto 

 

ٰجِهِط  ًَ ا اِذَا قِْيَم نَُكْى تَفَعَُّذْىا ِفى اْن ٍَ ٰاَيُُْىٰٓ ُ َنُكْىْۚ َواِذَا قِْيَم ٰيٰٓاَيَُّها انَِّرْي فَاْفَعُذْىا يَْفَعخِ ّٰللاه

ُ بِ  ٍَ اُْوتُىا اْنِعْهَى دََزٰجت ٍۗ َوّٰللاه ُُْكْىْۙ َوانَِّرْي ٍَ ٰاَيُُْىا ِي ُ انَِّرْي َُْشُصْوا يَْسفَعِ ّٰللاه َُْشُصْوا فَا ا ا ًَ

ٌَ َخبِْيس   هُْى ًَ  تَْع

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: „Berlapang-

lapanglah dalam majelis,‟ maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: „ berdirilah kamu,‟ makaberdirilah. 

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Mujadilah 58:11)
1
 

  

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Dept. Agama RI Pelita 

IV, 2003), hal. 543. 
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دًا َعْبدُُِ َوَزُظْىنُُّ  الََشِسْيَك نَُّ  ًَّ ٌَّ ُيَذ ِبيَاِء  ،َوأَْشَهدُ أَ َْ َ َوانصَّالَةُ َوانعَّالَُو َعهَى أَْشَسِف اأْل
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ABSTRAK 

 

CHARISMA LAYYINA. Peran Guru Fiqih dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar dan Kedisiplinan Ibadah Siswa pada Pembelajaran Daring Masa Pandemi 

Covid-19. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2021. 

Latar belakang penelitian ini adalah Pendidikan dalam Islam merupakan 

sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, untuk 

menjalankan fungsi kemanusiaan sebagai seorang hamba di hadapan Allah SWT. 

Tingkat pemahaman tentang Fiqih dapat berpengaruh pada praktek ibadah siswa, 

pemahaman agama yang tinggi akan lebih menyadarkan kewajiban terhadap 

ibadah hingga terbentuk sebuah kedisiplinan. Sejak adanya pandemi Covid-19 
mulai memasuki Indonesia, menuntut pembelajaran dilaksanakan secara daring 

(pembelajaran jarak jauh) dan pembiasaan keagamaan di sekolah ditiadakan. 

Bukan hal yang mudah, kurangnya intensitas interaksi antar guru dan siswa 

menyebabkan kesulitan bahkan peningkatan rasa stres dan kejenuhan, serta 

berdampak pada penurunan motivasi belajar termasuk dalam pengamalannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka optimalisasi peran guru sangatlah diperlukan agar 
siswa dapat belajar dan menjalankan perintah agama dengan baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan peran dan cara guru Fiqih dalam meningkatkan 

motivasi belajar dan kedisiplinan ibadah ketika pembelajaran daring masa 

pandemi Covid-19.serta faktor pendukung dan penghambatnya. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis 

data kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi data. Sedangkan analisis data pada penelitian ini dengan empat 

tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan guru Fiqih meningkatkan 

motivasi belajar dan kedisiplinan ibadah siswa MTs N 9 Bantul dalam 

pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 dilakukan guru dengan cara 

menggairahkan peserta didik dengan sapaan hangat, perhatian, mengirimkan 

lantunan kalimat toyyibah, sholawat, doa-doa, maupun lagu islami untuk 

membawa anak-anak dalam kondisi senang (Happy Student) sebelum menjalani 

pelajaran daring. Guru juga memberikan intensif berupa point, nilai dan pujian 

agar siswa termotivasi akan belajar dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Guru 

sebagai pembimbing ketika pembelajaran daring dilakukan dengan mengarahkan, 

mengingatkan, memberikan perintah dan ajakan melakukan pembiasaan 

keagamaan, maupun dalam kegiatan belajar dan penyelesaian tugas. Guru sebagai 

evaluator melalui penugasan, rekapan presensi, keaktifan siswa, serta melakukan 

bekerja sama antara sekolah, guru, orang tua. 2) Faktor penghambat guru dalam 

penerapan perannya pada pembelajaran daring masa pandemi ini adalah 



 

xii 
 

keterbatasan kepemilikan gadged, masalah kuota dan jaringan sinyal, kurangnya 

pendampingan dan pengawasan, dan kejenuhan siswa karena. Adapun faktor 

pendukungnya adalah media pembelajaran yang memadai, waktu belajar yang 

lebih lama dan fleksibel, adanya pelatihan-pelatihan penunjang pembelajaran 

daring, adanya program-program unggul sekolah, dan mulai adanya bantuan 

kuota. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru yang dominan dalam 

meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan ibadah pada pembelajaran daring 

yakni, mendidik, memotivasi, membimbing dan mengevaluasi. Beberapa upaya 

sudah dilakukan dengan cukup baik, meskipun hasilnya belum optimal. Belum 

semua siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran daring dan 

disiplin dalam penerapan pembiasaan kegiatan keagamaan madrasah. Adapun 

saran dalam peningkatan motivasi belajar dan kedisiplinan Ibadah siswa pada 

pembelajaran daring di MTs N 9 Bantul yakni metode dan model pembelajaran 

Fiqih untuk dibuat lebih bervariasi, serta pengadaan lembar pantauan ibadah 

dalam keseharian siswa dan selalu mengadakan perbaikan dari hasil evaluasi 

pembelajaran daring.  

Kata Kunci: Peranan Guru Fiqih, Motivasi Belajar, Kedisiplinan Ibadah, 

Pembelajaran Daring.  
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Huruf 

Arab 

Nama Huruf LAtin Keterangan 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ b be ب

 ta‟ t te ت

 sa‟ ś es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ kh ka dan ha ر

 dal d De د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ r Er ز

 zai z Zet ش

 sin s Es ض

 syin sy es dan ye غ

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbali di atas„ ع

 gain g ge غ

 fa‟ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em و

ٌ nun n en 
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 wawu w we و

ِ ha‟ h ha 

 hamzah ` apostrof ء

 ya‟ Y ye ي

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, 

Tanggal 22 Januari 1998. 

 Untuk bacaan panjang ditambah: 

 ā = ا

 ī = اِيْ 

 ū = اُوْ 

Untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat 

harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta 

marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kata sandang ال ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-), seperti al-. 

Contoh:  

 ditulis : rasūlullāhi َرُسْوُل ّللٰاِ 

 ditulis : maqāṣidu al-syarī‟ati َمقَاِصُدالشَِّرْيعَةِ 

 ditulis : man jadda wa jada َمْن َجدَّ َو َجدَ 

 ditulis : khalīfah fī al-arḍi َخِليفَْة ِفى اْْلَْرِض 

  

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Beragama 

merupakan kebutuhan bagi manusia karena mereka adalah makhluk yang 

lemah sehingga memerlukan tempat bersandar. Untuk itu manusia perlu 

memahami ajaran agama sebagai petunjuk ketika melaksanakan tugas-

tugasnya serta mencapai tujuan hidup di dunia ini. Adapun tujuan diciptakan 

manusia di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti 

dalam firman-Nya:  

 ( ْنِس اِْْلَ ِليَْعلبُُدْونْ   (  َوَما َخَلْقُت اْلِجن واْْلِ

Artinya: “Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku (QS. Adz-Dzariyat/ 51: 56).
1
 

 

Namun manusia tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik 

tanpa mengetahui, mengerti dan memahami ajaran Islam terkhusus tentang 

ibadah secara menyeluruh dan mendalam. Untuk itu tidak ada jalan lain 

kecuali melalui pendidikan.  

Dalam Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 23 Tahun 2003 Bab 1 

Pasal 1 menyatakan bahwa : 

     “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
2
 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hal. 11. 

2
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, hal.3. 



 

2 
 

 

Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses 

pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental 

maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai 

seorang hamba di hadapan Allah juga sebagai khalifah fil ardh, yaitu 

pemelihara pada alam semesta ini.
3
 Melalui proses pembelajaran seseorang 

mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuan, keterampilan, 

maupun aspek sikap.
4
 Sehingga pembelajaran yang baik dan terarah, akan 

membentuk individu-individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

Madrasah termasuk lembaga pendidikan formal yang secara sistematis 

merencanakan kesempatan dan lingkungan bagi peserta didik untuk 

melakukan kegiatan belajar. Madrasah merupakan suatu jenjang pendidikan 

di bawah naungan Departemen Agama. Salah satu tugas yang diemban 

lembaga madrasah adalah mengajarkan tentang Agama Islam lebih mendalam 

kepada peserta didik. Dalam menanamkan pemahaman akan pentingnya 

syariat-syariat agama terkhusus mengatur ketentuan dan tata cara beribadah 

dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik, lembaga madrasah 

mengelompokkan secara khusus pada mata pelajaran Fiqih. Fiqih adalah 

bagian muatan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mempunyai 

                                                           
3
 Andi Anisah dan Siti Hasnah, “Pendidikan Islam dan Etika Pergaulan Usia Remaja” 

(Studi pada Peserta Didik MAN 2 Model Palu)”, dalam ISTIQRA Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 

1, No. 2, Desember 2013, hal. 284. 
4
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya,1992), hal.2. 
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tujuan agar siswa dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum 

Islam lebih mendalam, serta dapat menumbuhkan religiusitas yang 

diwujudkan dengan ketaatan menjalankan ibadah. 

Akan tetapi, untuk membentuk sebuah kepribadian muslim yang 

memiliki kesadaran individu akan tugas-tugas pribadi dan sosialnya dalam 

mewujudkan kehidupan yang baik pada diri siswa tidaklah mudah, mengingat 

berbagai tantangan yang akan selalu menghadang dalam proses pendidikan. 

Baik tantangan dari pihak dalam sekolah/madrasah ataupun dari luar. Seperti 

halnya yang terjadi saat ini, negara-negara di dunia masih dihadapkan dengan 

wabah Covid-19 yang membahayakan bagi manusia. Virus ini diidentifikasi 

pertama kali menyebar di daerah Wuhan, China. World Health Organisation 

(WHO) telah menetapkan masa ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat 

(pandemi) pada tanggal 30 Januari 2020. Di Indonesia sendiri Covid-19 mulai 

diketahui menyebar pada tanggal 2 Maret 2020 yaitu sebanyak dua kasus.
5
 

Banyak perubahan terjadi yang disebabkan persebaran virus covid-19, baik 

bidang keagamaan, ekonomi, teknologi dan tidak terkecuali pada pendidikan. 

Aktivitas yang melibatkan kumpulan orang-orang dibatasi. Pemerintah sudah 

mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.  

Pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia menerbitkan surat edaran No.4 tahun 2020 tentang 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-

                                                           
5
 Wahyu Aji Fatma Dewi, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran 

Daring di Sekolah Dasar”, Jurnal, Ilmu Pendidikan, Vol. 2 No 1 April 2020, hal. 56. 
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19, yaitu perubahan belajar tatap muka menjadi online dalam artian belajar 

dalam jaringan (daring)/ jarak jauh.
6
 Kegiatan belajar mengajar melalui 

daring merupakan kegiatan baru bagi sebagian besar lembaga pendidikan, 

dimana kegiatan belajar dilakukan ditempat tinggal masing-masing, dengan 

memanfaatkan elektronik dan bergantung pada jaringan internet. 

Dalam Pelaksanaan pembelajaran daring bukan tanpa masalah. 

Laporan dari sejumlah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran daring belum berjalan efektif. Masalah jaringan, kurangnya 

pelatihan, kurangnya interaksi, dan kurangnya sentuhan pribadi ditemukan 

menjadi kelemahan signifikan. Kesiapan infrastruktur sekolah, kemampuan 

guru mengajar secara daring juga menjadi persoalan dalam penerapan 

pembelajaran daring di Indonesia.
7
 

Menurut Mentri Pendidikan Nadiem Makarim dalam konferensi pers 

yang ditayangkan akun youtube Kemendikbud mengungkap sejumlah 

dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar via online 

diantaranya, banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi, 

merasa terbebani dengan penugasan dari guru hingga mengalami peningkatan 

rasa stres dan jenuh. Sedangkan bagi orang tua, meraka masih beradaptasi 

terhadap anak-anaknya melakukan PJJ dari rumah. Sebagian besar merasa 

tidak mudah memotivasi anak, mengikuti dan mendampingi anak belajar 

karena memiliki pekerjaan lain, mengalami kesulitan memahami 

                                                           
6
 Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020, Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam 

Masa Darurat Penyebaran Covid-19, hal. 1. 
7
 Herman Suherman, “Problematika dan Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Tengah Pandemi Covid-19”, Tsamratul Fikri, Vol. 14, No. 2, 2020, hal. 208. 
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pembelajaran dan kurikulum yang lumayan rumit. Hal ini beresiko adanya 

generasi dengan learning loss (hilangnya minat belajar pada pelajar, karena 

berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran) 

sehingga mengalami penurunan capaian belajar.
8
 

Pada pembelajaran sangat diperlukan adanya motivasi. Motivation is 

an essential condition of learning. Hasil belajar akan menjadi optimal kalau 

ada motivasi belajar. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin 

berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi peserta didik.
9
 Siswa yang memiliki ketertarikan 

dan kesungguhan dalam mengikuti proses pembelajaran akan membentuk 

sebuah pemahaman dan pengalaman yang baik. 

Tingkat pemahaman tentang agama dapat berpengaruh pada praktek 

ibadah siswa, pemahaman agama yang tinggi akan lebih menyadarkan 

kewajiban terhadap ibadah hingga terbentuk sebuah kedisiplinan. Karena 

dalam kedisiplinan pengamalan ibadah diperlukan sebuah ilmu. Disiplin 

merupakan cara yang tepat untuk membantu siswa belajar hidup dengan 

pembiasaan yang baik, dan bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. 

Peserta didik yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama pasti akan 

membekali dirinya dengan lebih memperhatikan, mendalami dan menghayati 

                                                           
8
 Kanavino Ahmad Rizqo, “3 Dampak Negatif Sekolah Online untuk Jangka Panjang 

Versi Mentri Nadiem”,https://news.detik.com/berita/d-5124573/3-dampak-negatif-sekolah-online-

untuk-jangka-panjang-versi-menteri-nadiem?single=1, diakses pada 19 April 2021 pukul 10.00. 
9
 Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 

2007), hal. 75. 

https://news.detik.com/berita/d-5124573/3-dampak-negatif-sekolah-online-untuk-jangka-panjang-versi-menteri-nadiem?single=1
https://news.detik.com/berita/d-5124573/3-dampak-negatif-sekolah-online-untuk-jangka-panjang-versi-menteri-nadiem?single=1
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setiap ajaran agama sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah 

SWT. 

Keberhasilan pendidikan agama tidak lepas dari peran guru dalam 

proses belajar mengajar. Peran guru di masa pandemi saat ini dituntut 

melaksanakan banyak peran tambahan dalam melakukan pembelajaran jarak 

jauh. Para guru khususnya guru mata pelajaran Fiqih tidak hanya sekedar 

sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga memberikan bantuan 

pemahaman dan bimbingan pengamalan kepada peserta didik. Guru harus 

mampu memanfatkan tekhnologi, memilih dan mengkolaborasikan metode-

metode pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikan, efektif dan efisien 

agar peserta didik semangat dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran 

daring sehingga tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target 

akademis dan non-akademis. 

MTs N 9 Bantul merupakan lembaga pendidikan Islam setara Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Sekolah berciri khas agama Islam ini sangat 

menjunjung tujuan pendidikan Islam yang dibuktikan dengan upaya 

pembentukan karakter luar biasa pada siswa melalui prestasi belajar dan 

penerapan pembiasaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari di 

lingkungan sekolah. Adapun kegiatan keagamaan tersebut diantaranya, shalat 

dhuha 6 rakaat secara berjama‟ah sebelum pembelajaran di kelas, Tadarus/ 
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Muroja‟ah Al-Qur‟an, hafalan doa-doa, pembacaan asmaul husna, kegiatan 

ceramah, dan shalat dhuhur berjama‟ah.
10

 

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang sudah dilakukan 

dengan Ibu Ida selaku guru Fiqih di MTs N 9 Bantul, beliau menyatakan 

sebelum pandemi sebagian besar siswa sudah memiliki motivasi belajar dan 

disiplin beribadah yang baik, salah satu pendukungnya adalah seorang guru 

yang dalam pelaksanaan peran tidak hanya mendidik tetapi juga selalu 

melakukan motivasi, meskipun terkadang masih ditemukan beberapa siswa 

yang malas-malasan. Akibat masa pandemi Covid-19 saat ini tentunya 

pelaksanaan proses pembelajaran dan pembiasaan kegiatan keagamaan 

mengalami perubahan. MTs N 9 Bantul juga menerapkan pembelajaran jarak 

jauh secara online/ daring. Seperti sekolah-sekolah pada umumnya, 

problematika pembelajaran juga terjadi di MTs N 9 Bantul.  Kondisi siswa 

yang berbeda satu sama lain, pengawasan guru yang tidak seluluasa ketika 

pembelajaran di sekolah membuat beberapa siswa mengalami penurunan 

motivasi belajar dan kedisiplinan ibadah. Seperti terdapat siswa yang pasif 

dalam merespon apa yang disampaikan guru di grup WA, keterlambatan 

pengumpulan tugas dan tidak semua siswa menjalankan shalat dhuha 6 

raka‟at saat ibadah di rumah, dan sebagainya. Namun, dengan permasalahan 

yang ada guru terus berusaha menjalankan perannya semaksimal mungkin 

untuk mewujudkan proses dan hasil pembelajaran yang baik.
11
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 Hasil Wawancara Pendahuluan Peneliti bersama guru Fiqih, pada hari Sabtu, 10 April 

2021 di MTs N 9 Bantul 
11

 Ibid. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi alasan peneliti untuk 

mengatahui secara mendalam bagaimanakah peran guru Fiqih di MTs N 9 

Bantul dalam meningkatkan motivasi siswanya agar menyukai dan 

bersungguh-sungguh dalam mempelajari Fiqih serta membuat siswa lebih 

disiplin dalam beribadah di masa pandemi ini. Sehingga peneliti mengangkat 

judul skripsi “Peran Guru Fiqih dalam Meningkatkan motivasi belajar 

dan Kedisiplinan ibadah Siswa MTs N 9 Bantul pada pembelajaran 

daring masa Pandemi Covid-19.”  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan 

permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru Fiqih di MTs N 9 Bantul dalam meningkatkan 

motivasi belajar dan disiplin ibadah siswa pada pembelajaran daring masa 

pandemi covid-19? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru Fiqih dalam 

meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan ibadah siswa MTs N 9 

Bantul pada pembelajaran daring masa pandemi Covid-19? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana peran guru Fiqih di MTs N 9 Bantul 

dalam meningkatkan motivasi belajar dan disiplin ibadah siswa pada 

pembelajaran daring masa pandemi covid-19. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami 

guru Fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan 

ibadah pada siswa MTs N 9 Bantul pada pembelajaran daring masa 

pandemi Covid-19. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian 

ini, baik teoritis maupun praktis diantaranya: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu pendidikan Islam, memperkaya 

keilmuan dan wawasan serta dapat digunakan sebagai bahan kajian 

atau pengembangan bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait 

peran guru Fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar dan 

kedisiplinan ibadah siswa pada pembelajaran daring masa pandemi 

covid-19. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Guru 

a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam 
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membimbing siswa untuk meningkatkan motivasi belajar dan 

disiplin beribadah pada masa pandemi Covid-19. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam 

menjalankan perannya sebagai guru dan pendidik dalam 

mewujudkan pembelajaran yang seimbang antara pemahaman 

peserta didik melalui motivasi belajar dan pengamalan peserta 

didik melalui kedisiplinan beribadah. 

2) Bagi Peneliti 

Menambah wawasan peneliti mengenai peranan guru 

Fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

kedisiplinannya dalam beribadah ketika pembelajaran daring 

masa pandemi di MTs N 9 Bantul. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka merupakan kegiatan pengamatan kepustakaan 

terhadap hasil penelitian yang relevan. Dalam skripsi ini peneliti menggali 

dan mengkaji referensi-referensi dari berbagai penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya untuk menambah wawasan terkait judul skripsi, mengetahui titik 

persamaan dan perbedaan serta menunjukkan orsinilitas skripsi yang dibahas 

oleh penulis. Adapun hasil penelitian yang telah dikaji dan relevan dengan 

tema penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian atau skripsi Nurfiyani Dwi Pratiwi (2016) Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Kemitraan Sekolah Dan Orang Tua 
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Dalam Penanaman Kedisiplinan Ibadah Siswa Sma Negeri 5 

Yogyakarta”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan sosiologis. Adapun hasil dari penelitian yakni terlihat 

terjadinya kontak sosial yang positif antara orang tua dan guru yang 

mengarah pada kemitraan dalam penanaman kedisiplinan ibadah siswa 

SMA Negeri 5 Yogyakarta yang dilakukan diantaranya melalui 

pertemuan guru dan orang tua, surat-menyurat antara sekolah dan orang 

tua, kegiatan home visit, keterlibatan orang tua dalam acara sekolah, 

perkumpulan orang tua dan guru dalam bentuk komite sekolah, dan 

laporan berkala pada buku monitoring.
12

 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang 

kedisiplinan ibadah, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Nurfiyani 

Dwi Pratiwi fokus pada kemitraan sekolah dan orang tua sedangkan 

penelitian yang akan disusun lebih focus pada peran guru Fiqih. 

2. Penelitian atau skripsi yang disusun oleh Saleh Nur Hidayat (2020) 

Dengan Judul “Peran Guru Pai Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah 

Siswa Di Masa Pandemi Covid-19 Di Smp Muhammadiyah Plus Salatiga 

Tahun 2020”. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga. Penelitian ini membahas hal-hal yang dilakukan guru PAI 

dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan peserta didik agar 

melakukan perbuatan yang baik di waktu pandemi Covid-19. Hasil dari 
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 Nurfiyani Dwi Pratiwi, “Kemitraan Sekolah Dan Orang Tua Dalam Penanaman 

Kedisiplinan Ibadah Siswa Sma Negeri 5 Yogyakarta”, skripsi, Program studi Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2016. 
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penelitian ini adalah dalam proses pembelajaran guru mengaitkan materi 

dengan nilai-nilai karakter dan ibadah siswa sehari-hari. Metode yang 

digunakan adalah dengan cara diskusi, game atau tebak-tebakan melalui 

aplikasi Zoom, Google Form, Google Class Room dan WhatsApp. Guru 

menggunakan flyer-flyer yang disebarkan ke siswa, serta kutipan-kutipan 

dari Al-Quran dan Hadist untuk menasehati. Memberi teguran pada siswa 

yang lalai dalam shalat wajib. Mengupayakan siswa untuk mematuhi 

protokol kesehatan dalam beribadah, melalui program yang kreatif dan 

inovatif. Guru selalu memberi teladan yang baik kepada agar dapat ditiru 

siswa. Guru menilai kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas dan 

lewat respon mereka. Pembuatan power poin dalam bentuk video 

maupun film-film pendek tentang materi yang diajarkan, dilakukan guru 

PAI untuk mengevaluasi penerimaan siswa terhadap penyampaian guru. 

Hal yang mendukung Peran Guru terhadap pembentukan akhlak yaitu 

peran orang tua atau wali murid dan kecanggihan teknologi.  Yang masih 

menjadi penghambatnya adalah sinyal koneksi internet, pribadi siswa 

serta control orang tua terhadap perilaku siswa selama di rumah.
13

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama-sama mengkaji peran seorang guru pada masa pandemi Covid-19. 

Namun, perbedaannya adalah kualifikasi guru dan tujuan yang dicapai. 

Penelitian ini meneliti Guru PAI dalam membentuk Akhlakul Karimah 
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 Saleh Nur Hidayat, “Peran Guru Pai Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Siswa Di 

Masa Pandemi Covid-19 Di Smp Muhammadiyah Plus Salatiga Tahun 2020”, skripsi, Program 

studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Salatiga, 2020. 
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siswa, sedangkan penelitian yang akan disusun tentang Guru Fiqih dalam 

meningkatkan motivasi belajar dan Kedisiplinan ibadah siswa.  

3. Penelitian atau tesis yang disusun oleh Wahidah Ruslan (2020) 

Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare 

dengan judul “Peranan Guru Fiqih dalam Membina Kedisiplinan Salat 

Berjamaah Santri pada Masa New Normal di PP DDI As-Salman 

Allakuang”. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan guru Fiqih dalam 

membina kedisiplinan salat berjamaah santri pada masa new normal 

sudah sangat baik karena guru Fiqih sudah memberikan himbauan, 

dorongan dengan mengajarkan keistimewaan orang yang melaksanakan 

shalat secara berjamaah dan menerapkan strategi pembelajaran dalam 

membina sikap disiplin santri yaitu strategi pembelajaran kooperatif, 

afektif, keteladan serta pemberian sanksi dan hukuman. Namun, 

Pelaksanaan shalat berjamaah santri PP DDI As-Salman pada masa new 

normal masih kurang berjalan dengan baik, dikarenakan beberapa faktor 

eksternal dan internal, misalnya faktor eksternal kurangnya ketegasan 

dibawah pengawasan orang tua adapun faktor internal karena kurangnya 

kesadaran diri dari santri tersebut sehingga masih terdapat santri kurang 

disiplin dalam hal ketetapan waktu.
14

 Persamaan pada penelitian ini 

dengan penelitian yang akan disusun adalah sama-sama membahas peran 

guru Fiqih pada situasi pandemi covid-19. Perbedaannya, Tesis ini yang 

ditulis oleh meneliti tentang membinaan Kedisiplinan Salat Berjamaah 
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 Wahidah Ruslan, “Peranan Guru Fiqih dalam Membina Kedisiplinan Salat Berjamaah 

Santri pada Masa New Normal di PP DDI As-Salman Allakuang”, tesis, Pascasarjana Institut 

Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2020. 
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Santri, Sedangkan peneliti meneliti tentang meningkatkan motivasi 

belajar kedisiplinan beribadah siswa. 

4. Penelitian atau skripsi yang disusun oleh Wa Ode Anastasia Septiana 

(2020) Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Program Studi Tarbiyah 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan 

judul “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas Xi SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang Pada Mata Pelajaran 

Fiqih Selama Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh antara tingkat motivasi belajar dengan 

kemandirian belajar siswa pada pembelajaran daring. Pendekatan yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar 

dengan kemandirian belajara siswa kelas XI SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang pada mata pelajaran Fiqih selama masa pandemi Covid-19 

tahun 2020. Setelah dilakukan pengujian, diketahui hasil analisis data 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,871 dikonsultasikan pada rtabel dengan N 

= 50 dan taraf signifikansi sebesar 5%.
15

 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas motivasi 

belajar pada mata pelajaran Fiqih di masa pandemi. Adapun 

perbedaannya adalah terkait objek dan pendekatan penelitian. Penelitian 

ini objeknya adalah motivasi belajar terhadap kemandirian belajar siswa 

                                                           
15

 Wa Ode Anastasia Septiana, “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Kemandirian 

Belajar Siswa Kelas Xi SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang Pada Mata Pelajaran Fiqih Selama 

Masa Pandemi Covid-19”, skripsi, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. 
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pada mata pelajaran Fiqih dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. 

Sedangkan penelitian yang akan disusun objeknya peran guru Fiqih 

dalam meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan ibadah siswa 

dengan pendekatan kualitatif.  

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Firman Mansir dan Halim Purnomo, 

dengan judul “Optimalisasi Peran Guru PAI Ideal dalam Pembelajaran 

Fiqih di Masa Pandemi Covid-19”  pada tahun 2020 dari Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran 

guru, efektifitas penggunaan model dan strategi belajar yang tepat pada 

pembelajaran virtual yang memiliki dampak positif dan negatif serta 

faktor yang mempengaruhi. Sehingga mengetahui bentuk optimalisasi 

peran guru PAI yang ideal dalam penerapan pembelajaran fiqih di masa 

pandemi Covid-19 dengan aktualisasi pembelajaran secara produktif dan 

efektif.
16

 Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan, yakni sama-sama mengkaji tentang peran guru dalam 

pembelajaran virtual dan dilakukan di masa pandemi Covid-19 sehingga 

menjadi tambahan wawasan bagi penulis.  

6. Penelitian atau skripsi Nur Wahyudi (2019) Mahasiswa Program Studi 

Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sunan Kalijaga yang berjudul “Efektifitas Cognitive Behavior Therapy 

dengan Teknik Self Control untuk Kedisiplinan Siswa Kelas VIII di MTs 

N 9 Bantul”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

                                                           
16

 Firman Mansir dan Halim Purnomo, “Optimalisasi Peran Guru PAI Ideal dalam 

Pembelajaran Fiqih di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 
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16 
 

efektifitas teknik self control.  Adapun hasil penelitian eksperimen ini 

menunjukkan  adanya perbedaan nilai rata-rata kedisiplinan siswa 

sebelum dan sesudah pemberian treatment. Hal tersebut dilihat dari 

perubahan perilaku yang Nampak spesifik dan dapat diukur, seperti 

melaksanakan jadwal piket, mendengarkan saat guru menjelaskan, tidak 

keluar pada saat jam pelajaran, melaksanakan shalat dengan kesadaran 

sendiri.  Dengan demikian teknik Self Control efektif dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa kelas VIII di MTsN 9 Bantul.
17

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama-sama dilakukan di MTs N 9 Bantul dan membahas kedisiplinan 

siswa. Adapun perbedaannya adalah terkait objek dan metode penelitian. 

Penelitian ini objeknya adalah cognitive behavior therapy dengan teknik 

self control untuk kedisiplinan siswa dengan metode penelitian 

eksperimen kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan disusun 

objeknya peran guru Fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar dan 

kedisiplinan ibadah siswa dengan metode kualitatif.  

E. Landasan Teori 

1. Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 

a. Pengertian pembelajaran daring 

Pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang merupakan 

serangkaian aktivitas guru dan peserta didik atas dasar hubungan 
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 Nur Wahyudi, “Efektifitas Cognitive Behavior Therapy dengan Teknik Self Control 
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timbal balik atau komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak 

guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik 

dalam situasi edukatif yang tidak hanya penyampaian materi 

pelajaran, tetapi juga penanamkan sikap dan nilai pada peserta didik 

yang sedang belajar untuk mencapai tujuan tertentu.
18

  

Adanya virus Covid-19 yang pertama kali muncul di RRC 

pada Desember 2019, di awal tahun 2020 mulai merebah di Indonesia 

dan menimpa seluruh penjuru dunia. Tingginya jumlah yang 

meninggal dan yang positif terpapar virus Covid-19 menunjukkan 

bahwa masih sulit mengendalikan penyebaran virus ini dan situasi 

mulai dinyatakan sebagai pandemi Covid-19. Hal ini merupakan 

masalah besar yang akhirnya memaksa berbagai pihak dalam bidang 

dan sektor kehidupan melakukan transformasi untuk meminimalkan 

dampaknya agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar. Termasuk 

dalam bidang pendidikan, yang sebagian besar sebelumnya hanya 

bersentuhan dengan pola pembelajaran luar jaringan (luring, offline), 

dengan persiapan dan kemampuan terbatas, terpaksa melaksanakan 

proses pembelajaran dan aktivitas pendukung lainnya beralih menjadi 

secara online (daring). Setiap tenaga pendidik di masa ini dituntut 

untuk dapat mengupayakan metode mengajar yang baru dan 
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mengikuti perkembangan yang sudah berjalan sebelumnya dari 

Revolusi Industri 4.0.19 

Pembelajaran daring merupakan singkatan dari pembelajaran 

dalam jaringan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, 

fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis 

interaksi pembelajaran.
20

 Dalam booklet pembelajaran daring yang 

disusun tim kemendikbud disebutkan, bahwa pembelajaran secara 

daring (dalam jaringan) adalah pembelajaran jarak jauh yang cara 

pengantaran bahan ajar dan interaksinya dilakukan dengan perantara 

teknologi internet. Oleh karena itu, keberlangsungan pembelajaran 

daring tidak dapat dilepaskan dari keberadaan infrastruktur internet 

sebagai teknologi utamanya.
21

 

Pada tataran pelaksanaanya pembelajaran daring memerlukan 

dukungan perangkat-perangkat teknologi mobile seperti smarphone 

atau telepon adroid, laptop, komputer, tablet, dan iphone yang dapat 

dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana 

saja.
22

 Dalam pembelajaran daring segala bentuk materi pelajaran 

didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara 

online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran 
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 Edy Suandi Hamid dan Munawwar Khalil, Pembelajaran Daring PTMA di Masa 

Pandemi Covid-19, (Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2020), hal. 5-6. 
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 Ali Sadiqin, Afreni, “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”, Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Biologi Vol. 06, No. 02 (2020), hal. 216. 
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 Agus Sumarni, dkk. “booklet pembelajaran daring”, (Diterbitkan oleh: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI), hal. 6.  
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melalui daring ini dibantu dengan beberapa berbagai aplikasi bahkan 

media sosial yang dapat digunakan melalui teghnologi mobile, seperti 

Google Classroom, Google Meet, Edmudo, Zoom, Facebook, 

Instagram, Youtube dan Whatsapp.
23

 

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan setidaknya tiga 

perubahan mendasar di dalam pendidikan global. Pertama, mengubah 

cara jutaan orang dididik. Kedua, solusi baru untuk pendidikan yang 

dapat membawa inovasi yang sangat dibutuhkan. Dan ketiga, adanya 

kesenjangan digital menyebabkan pergeseran baru dalam pendekatan 

pendidikan dan dapat memperluas kesenjangan.
24

 Pembelajaran 

Daring berdasarkan teknologi, yang mana bahan belajarnya dikirim 

secara elektronik dan intraksi antara pendidik dan peserta didik 

dilakukan dari jarak jauh menggunakan jaringan internet ini, dinilai 

sebagai cara yang paling efektif bagi pendidikan untuk tetap 

melakukan pembelajaran ditengah masa pandemi covid-19 saat ini. 

Meskipun pada awal pembelajaran daring yang dipaksakan ini 

membuat semua harus melakukan berbagai adaptasi dari pola-pola 

pengajaran konvensional, tatap muka langsung, bermigrasi dengan 

pengajaran berbasis internet, dengan berbagai pilihan platform-nya, 

tentu terdapat keuntungan dan kendala yang harus dihadapi, bukan 

saja dari sisi, peserta didik, melainkan juga dari sisi tenaga pendidik.  

b. Kelebihan dan kekurang pembelajaran daring 
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Kelebiahan tentang manfaat penggunaan internet, khususnya 

pada pembelajaran jarak jauh atau pendidikan terbuka antara lain:  

1) Tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan 

peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah memalui 

fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 

2) Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau 

petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, 

sehingga keduanya bisa saling menilai seberapa jauh bahan ajar 

sudah dipelajari. 

3) Peserta didik maupun pendidik dapat melakukan diskusi 

melalui internet dengan jumlah peserta yang banyak, sehinggga 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lebih luas. 

4) Peserta didik dapat belajar atau me-review bahan pelajaran 

setiap saat dan di mana saja jika diperlukan. 

5) Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi berkaitan 

dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat memalakukan akses 

di internet secara lebih muda.  

6) Berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasih 

menjadi aktif dan lebih mandiri. 

7) Relatih lebih efisien, bagi mereka yang tinggalnya jauh dari 

lokasi lembaga pendidikannya. 

Demikian, pemanfaatan pembelajaran e-learning atau daring 

juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan, diantaranya:  
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1) Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. 

2) Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan 

menggunakan internet. 

3) Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau 

bahkan antarsesama peserta didik, sehingga bisa memperlambat 

terbentuknya values dalam proses pembelajaran. 

4) Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial 

dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/ komersial. 

5) Proses pembelajaran cenderung kearah pelatihan daripada 

pendidikan. 

6) Berubahnya peran pendidik dari yang semula menguasai 

Teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut 

mengetahui Teknik pembelajaran yang menggunakan ICT 

7) Peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi 

cenderung gagal.
25

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sistem daring 

merupakan cara berkomunikasi dengan menyampaikan dan menerima 

pelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Keberhasilan 

sistem pembelajaran secara daring sangat tergantung dari beberapa 

komponen baik peserta didik, pendidik, sumber belajar, maupun 

teknologi informasi, komponen-komponen tersebut terintegrasi supaya 

benar-benar dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. 
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2. Peran Guru Fiqih 

a. Pengertian guru 

Definisi guru secara tradisional adalah orang yang berdiri di 

depan untuk menyampaikan pengetahuan. Sementara dalam Bahasa 

jawa, guru menunjuk pada seseorang yang harus digugu dan ditiru 

oleh semua myurid bahkan masyarakat. Harus digugu artinya  segala 

sesuatu yang disampaikan harus senantiasa dipercaya sebagai 

kebenaran oleh semua murid, sedangakan harus ditiru artinya seorang 

guru harus menjadi suri tauladan (panutan)  oleh semua muridnya.
26

 

Di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, 

pembimbing, pelatih, pengembang kurikulum, yang mampu 

menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana 

belajar yang menarik, menyenangkan, memberi rasa aman, 

memberikan ruang pada siswa untuk aktif, kreatif, dan inovativ dalam 

mengeksplor kemampuannya.
27

 

Menurut Soeryosubroto dalam bukunya yang berjudul 

"beberapa aspek dasar kependidikan", juga memberikan definisi 

bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani 

dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri 

sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri 

memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, dan 
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mampu sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk individu yang 

mandiri.”
28

 

b. Peranan guru Fiqih 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu peristiwa. Sedangkan peranan (role) guru artinya keseluruhan 

tingkah laku yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai guru.
29

  Pada  proses belajar mengajar, guru berfungsi sebagai 

pemeran utama pada proses pendidikan secara keseluruhan di lembaga 

pendidikan formal.
30

  

Peran dan tanggung jawab guru dalam pendidikan sangat 

berarti. Apalagi dalam konteks pendidikan Islam, semua aspek 

kependidikan dalam Islam terkait dengan nilai-nilai (value bond), 

yang melihat guru bukan saja pada penguasaan material-pengetahuan, 

tetapi juga pada investasi nilai-nilai moral dan spiritual yang 

diembannya untuk ditransformasikan ke arah pembentukan 

kepribadian Islam, guru dituntut bagaimana membimbing, melatih dan 

membiasakan peserta didik berperilaku yang baik. Karena itu, 

eksistensi guru bukan sekedar mengajarkan tetapi sekaligus 

mempraktekkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kependidikan Islam. 
31
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persada, 2011), hal.165. 
30

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, hal. 1. 
31
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Dalam proses pembelajaran merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang 

peranan utama. Guru harus memiliki kemampuan profesional dalam 

proses pembelajaran. Dengan kemampuan itu, guru dapat 

menjalankan perannya yang kompleks diantaranya: 

1) Guru sebagai pendidik  

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan 

identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh 

karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang 

mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.  

2) Pembimbing  

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, 

yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung 

jawab atas kelancaran perjalanan itu. Meski dalam situasi belajar 

online seperti ini, bimbingan tetap harus dijalankan, baik pada 

perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral dan spiritual yang 

lebih dalam dan kompleks. 

3) Inspirator  

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan petunjuk 

bagaimana cara belajar yang baik baik itu melalui pengalaman 

maupun teori. Yang terpenting adalah bagaimana guru dapat 

melepaskan masalah yang sedang dihadapi siswa. 

4) Informator  
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Sebagai Informator, guru harus dapat memberikan 

informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk 

menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasa 

menjadi kuncinya. Informator yang baik adalah guru yang 

mengerti akan kebutuhan siswa. 

5) Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya menyediakan fasilitas 

yang memberikan kemudahan bagi kegiatan belajar siswa dengan 

adanya fasilitas belajar yang kurang tersedia menyebabkan anak 

didik malas belajar. apalagi pada masa pandemi Covid-19 guru 

dituntut harus mampu menunjukkan kompetensi guru dalam 

membimbing anak.  

6) Motivator  

Sebagai motivator setiap guru harus bertindak sebagai 

motivator dengan memperhatikan kebutuhan siswa. hal ini akan 

menjadikan siswa untuk lebih bergairah dalam belajar. Motivasi 

sangat dibutuhkan dalam setiap aktifitas belajar anak. Motivasi 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia 

pendidikan. Salah satu factor berhasilnya anak dalam belajar 

adalah dengan adanya motivasi. Pada masa pandemi Covid-19 

motivasi dan dorongan guru kepada peserta didik sangat 

dibutuhkan agar mereka tetap semangat untuk belajar tanpa ada 

beban. Guru harus tetap memberikan nasehat-nasehat positif agar 
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peserta didik tidak terlalu takut dan phobia akan pandemi Covid-

19. Dorongan agar tetap semangat belajar agar peserta didik tidak 

terlalu stress dengan situasi dan kondisi saat ini. 

7) Mediator  

Sebagai mediator hendaknya guru memiliki pengetahuan 

dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena 

media merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan 

proses belajar apalagi pada masa pandemi yang menggunakan 

system daring. Sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai 

penengah dalam proses belajar siswa. 

8) Evaluator  

Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil 

pengajaran), tetapi juga menilai proses (jalannya pengajaran). Dari 

kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik (feedback) 

tentang pelaksanaan interaksi edukatif yang telah dilakukan. Di 

masa pandemi, guru harus mampu mengevaluasi apa kekurangan 

dari pembelajaran online. Masalah-masalah yang timbul pada 

siswa maupun saat proses pembelajaran. Apakah siswa menerima 

materi dengan baik atau tidak, dan masalah lainnya. 

9) Guru sebagai pemimpin  

Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu 

pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Ia 

akan menjadi imam. 
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10) Guru sebagai model dan teladan  

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta 

didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. 

Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru 

akan mendapat sorotan peserta didik serta orang disekitar 

lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. 

11) Supervisor  

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, 

memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. 

Teknik-teknik supervisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat 

melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi 

lebih baik.  

12) Organisator  

Sebagai organisator, guru memiliki peran untuk memiliki 

kegiatan pengelolaan akegiatan akademik, menyusun tata tertib 

sekolah, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan agar dapat 

mencapai efektifitas dan efisiensi dalam belajar pada siswa.
32

 

Guru sangat berperan dalam mencetak generasi bangsa. 

Perannya semakin penting di masa pandemi Covid-19 di mana 

terdapat kebijakan proses belajar dilakukan secara online dari rumah 

masing-masing tanpa terjadi interaksi langsung antara guru dan siswa. 

Sehingga, proses belajar daring menuntut guru ektra memperhatikan 
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kegiatan belajar siswanya agar siswa dapat memahami materi yang di 

sampaikan secara online dan mencapai tujuan dari pembelajaran. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa peranan guru Fiqih adalah 

guru yang memiliki tugas menjalankan perannya dengan tujuan agar 

peserta didik mampu mengusai ilmu- ilmu pengetahuan tentang 

syari‟at Islam dalam segi pemahaman dan penerapannya, sehingga 

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk melakukan 

tindakan yang bernilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan ajaran Islam.  

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan 

peranan yang penting, dan peranan guru sangatlah komplek, terkhusus 

untuk guru mata pelajaran Fiqih yang menjalankan pembelajaran 

daring di masa pandemi seperti saat ini. Sehingga, peran guru belum 

dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi seperti radio, televisi, 

internet, dan teknologi yang lainnya. Banyak unsur-unsur manusiawi 

seperti sikap, perasaan, motivasi, kebiasaan, dan keteladanan yang 

diharapkan dari hasil proses pembelajaran yang tidak dapat dicapai 

kecuali melalui peran pendidik yang benar-benar dilaksanakan.
33

 

c. Pembelajaran Fiqih 

Fiqih merupakan bagian ilmu agama tentang syari‟at Islam 

yang memuat aturan-aturan atau hukum Islam secara rinci 

berdasarkan petunjuk Allah tentang apa yang semestinya dilakukan 
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oleh manusia sebagai hamba sesuai dengan kehendak Allah. Pokok 

kajian Fiqih menyangkut keseimbangan hubungan manusia dengan 

Allah SWT, dengan manusia itu sendiri, makhluk lainnya ataupun 

lingkungannya yang menekankan pada pemahaman yang benar serta 

implementasinya dalam aspek ibadah dan muamalah.
34

 

Pembelajaran Fiqih di madrasah dilakukan untuk 

mengantarkan siswa agar dapat mengenal, memahami, menghayati 

dan memperdalam kajian Fiqih tentang pokok-pokok hukum Islam 

dan tata cara pelaksanannya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari sehingga menjadi muslim yang taat dan disiplin dalam 

menjalankan syariat Islam. 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fiqih dalam aspek Fiqih 

ibadah meliputi: tata cara bersuci dari najis dan hadats, shalat fardlu 

lima waktu, shalat berjamaah, berdzikir dan berdoa setelah shalat, 

shalat Jum'at, shalat jama' qashar, shalat dalam berbagai keadaan 

tertentu, shalat sunnah mu'akkad dan shalat sunnah ghairu mu'akkad, 

sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, zakat, puasa wajib dan 

Sunnah, i'tikaf, sedekah, hibah dan hadiah, haji dan umrah, halal-

haramnya makanan dan minuman, penyembelihan binatang, qurban 

dan aqiqah, dan pemulasaraan jenazah. Sedangkan aspek Fiqih 

muamalah meliputi: tentang jual beli, khiyaar dan qiraadl, riba, dan 
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wadii'ah, hutang-piutang, gadai dan hiwaalah, sewa-menyewa, upah, 

dan waris.
35

 

3. Motivasi Belajar  

a. Pengertian motivasi belajar 

Kata motif, diartikan sebgai daya dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan sesuatu, atau keadaan seseorang 

untuk menyebabkan kesiapannya dalam memulai serangkaian tingkah 

laku atau perbuatan. Sehingga motivasi merupakan suatu proses untuk 

mengaitkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk 

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan 

individu mendorong tingkah lakunya berbuat sesuatu.
36

 Mc. Donald 

mendefinisikan motivasi sebagai suatu perubahan energi dalam 

pribadi seseorang yang mengarahkan timbulnya afeksi (perasaan) dan 

reaksi perilaku seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai 

suatu tujuan. Sedangkan Oemar Hamalik mengatakan motivasi 

sebagai perubahan energi dalam diri seseorang (kekuatan, dorongan, 

kebutuhan, semangat, tekanan) ke bentuk kegiatan fisik karena 

seseorang memiliki tujuan, sehingga berupaya untuk mencapai 

prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya.
37

 

Menurut Sardiman AM, mendefinisikan belajar adalah suatu 

aktifitas seseorang yang menghasilkan perubahan pada pengetahuan 
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baru, di mana aktifitas tersebut dapat dipengaruahi oleh faktor dari 

luar maupun dari dalam diri sendiri.
38

  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak atau dorongan yang 

dapat menyebabkan seseorang melakukan kegiatan belajar dan 

bersungguh-sungguh untuk menambah pengetahuan agar tecapai 

tujuan yang pembelajaran diharapkan. 

Sering terjadi peserta didik yang kurang berprestasi bukan 

disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi karena motivasi 

yang rendah untuk belajar sehinhgga ia tidak berusaha untuk 

mengerahkan segala kemampuannya. Disinilah unsur guru sangat 

penting dalam memberikan meningkatkan motivasi, mendorong dan 

memberikan respon positif guna membangkitkan kembali semangat 

siswa yang mulai menurun. Meningkatkan artinya menambah, 

sehingga peserta didik memiliki motivasi lebih kuat dalam belajar.  

b. Sumber- sumber Motivasi Belajar 

Berdasarkan sifatnya, motivasi dapat dibedakan menjadi motif 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik:  

1) Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri 

sendiri dan tidak atas paksaan, dorongan atau dipengaruhi oleh 

sesuatu di luar dirinya, melainkan kemauannya sendiri. Misalnya, 
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orang yang gemar membaca tanpa ada yang mendorong, ia akan 

mencari sendiri buku-buku untuk dibacanya. Orang yang rajin dan 

bertanggung jawab tanpa menunggu komando, sudah belajar 

dengan sebaik-baiknya.  

2) Motivasi Ekstrinsik  

Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar 

individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari 

orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau 

melakukan sesuatu atau belajar. Misalnya, seorang anak mau 

belajar karena ia disuruh oleh orang tuanya agar mendapat 

peringkat pertama di kelas.
39

 

c. Bentuk-bentuk Motivasi Belajar 

Dalam kegiatan pembelajaran peranan motivasi baik intrinsic 

maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Ada beberapa bentuk motivasi 

yang dapat dimanfaatkan guru meningkatkan motivasi siswa dalam 

proses belajarnya, antara lain: 

1) Memberi angka.  

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan 

belajar. Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai 

angka atau nilai yang baik. 

2) Hadiah.  
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Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi 

tidaklah selalu demikian. 

3) Kompetisi/persaingan.  

Kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi belajar 

siswa. Apabila persaingan diadakan dalam suasana yang fair, 

maka hal ini merupakan motivasi dalam “Academic Achievement”  

4) Ego-involvenment.  

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga 

mereka bekerja keras dengan mempertahankan harga diri adalah 

sebagai salah bentuk motivasi yang cukup penting.  

5) Memberi ulangan.  

Siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan adanya 

ulangan. Oleh karena itu, member ulangan ini juga merupakan 

sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat guru, adalah jangan 

terlalu sering karena ini bisa membosankan dan bersifat rutinitas. 

6) Mengetahui hasil.  

Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, 

maka motivasi pada diri siswa untuk terus belajar, dengan harapan 

hasilnya terus meningkat.  

7) Pujian. 

Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan 

sekaligus motivasi yang yang baik.  
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8) Hukuman.  

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi, 

dan hukuman yang dapat diterima di dunia pendidikan adalah 

hukuman yang bersifat memperbaiki, hukuman yang bisa 

menyadarkan anak didiknya untuk insaf dari kesalahan yang 

pernah di perbuat.  

9) Hasrat untuk belajar. 

Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu 

memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu 

hasilnya akan lebih baik. 

10) Minat.  

Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu pula 

minat sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang 

pokok. Proses belajar akan lancar disertai dengan minat yang 

tinggi.  

11) Tujuan yang diakui.  

Tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, 

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai yang dirasa sangat berguna 

dan menguntungkan, maka akan timbul semangat untuk belajar. 
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Dengan adanya penerapan pada bentuk-bentuk motivasi ini 

dapat membantu proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai.
 40

 

d. Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

Motivasi yang bekerja dalam diri individu mempunyai 

kekuatan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui kekuatan motivasi 

peserta didik dapat dikenali dari ciri-ciri (indikator) sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).  

3) Ingin mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan. 

4) Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasinya). 

5) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah baru 

6) Senang dan rajin belajar, penuh semangat, dapat mempertahankan 

pendapat-pendapatnya. 

7) Mengejar tujuan-tujuan jangka Panjang (dapat menunda pemuasan 

kebutuhan sesaat yang ingin dicapai kemudian).  

8) Senang mencari dan memecahkan soal-soal.
41

 

e. Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  
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Dimyati dan Mudiyono dalam buku “Motivasi Pembelajaran 

Perspektif Guru dan Siswa” karya Kompri, mengemukakan beberapa 

unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar siswa adalah:  

1) Cita-cita dan aspirasi siswa.  

Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa baik 

intrinsic maupun ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan 

mewujudkan aktualisasi diri.  

2) Kondisi siswa.  

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani 

mempengaruhi motivasi belajar. 

3) Kemampuan siswa.  

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan 

kemampuan atau kecakapan dalam pencapaiannya. Kemampuan 

akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan.  

4) Kondisi lingkungan siswa.  

Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan 

tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. 

Kondisi sekolah yang sehat, aman, tenteram, tertib dan indah, akan 

meningkatkan semangat motivasi belajar yang lebih kuat bagi para 

siswa.
42

 

f. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 
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Menurut De Decce dan Grawford dalam buku Psikologi 

Belajar karya Syaiful Bahri, terdapat empat cara yang dapat guru 

lakukan untuk memelihara atau meningkatkan motivasi peserta didik 

untuk menunjang tercapainya tujuan pengajaran, yakni: 

1) Menggairahkan Anak Didik 

Dalam kegiatan rutin pembelajaran sehari-hari guru harus 

menghindari hal-hal yang monoton dan memboosankan. Guru 

harus memelihara minat anak didik dalam belajar.  Untuk itu guru 

perlu mengetahui disposisi awal setiap peserta didiknya. 

2) Memberi Harapan Realistis 

Seorang guru haruslah memelihara harapan-harapan anak 

yang realistis dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang 

maupun tidak realistis. Guru perlu memiliki pengatuan yang cukup 

mengenai keberhasilan atau kegagalan akademis setiap anak didik 

di masa lalu untuk menentukan langkahnya memberi harapan yang 

lebih baik. 

3) Memberikan Insentif 

Guru dapat memberikan bentuk-bentuk motivasi belajar 

(hadiah, pujian, angka, dan sebagainya) atas yang yang telah 

dicapai siswa dalam pembelajaraannya untuk membangkitkan 

motivasi peserta didik.  

4) Mengarahkan Perilaku Anak Didik 
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Salah satu tugas guru adalah mengarahkan perilaku anak 

didik. Di sisni guru dituntuk memberikan respon terhadap anak 

didik yang kurang terlibat dalam kegiatan belajar. 
43

 

4. Kedisiplinan Ibadah 

a. Pengertian kedisiplinan  

Disiplin berasal dari bahasa Latin “Disciplina” yang merujuk 

pada kegiatan belajar mengajar. Sedangkan dalam bahasa Inggris 

“Disciple” yang berarti mengikuti orang untuk belajar dibawah 

pengawasan seorang pemimpin.
44

 Disiplin dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mengandung beberapa arti, yakni: pertama, Tata 

tertib (di sekolah kemiliteran dsb), kedua, Keta‟atan (kepatuhan) 

kepada ketentuan tata tertib, dan ketiga, Tata tertib dibidang studi 

yang mempunyai objek sistem dan metode tertentu.  

Secara luas disiplin dapat diartikan sebagai pengaruh yang 

dirancang untuk membantu anak agar mampu menghadapi tuntutan 

dari lingkungan. Disiplin tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga 

keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk 

berbuat sesuatu yang dapat dan ingin diperoleh dari orang lain atau 

karena situasi dan kondisi tertentu, dengan pembatasan yang 

diperlukan oleh lingkungan terhadap dirinya.
45
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Dapat simpulkan bahwa Disiplin merupakan salah satu 

pendidikan karakter yang sangat penting untuk ditanamkan kepada 

anak dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini. Dengan penanaman 

disiplin maka anak akan terbiasa melakukan kebaikan dan menaati 

atau mematuhi aturan sesuai norma, nilai, tuntutan yang berlaku di 

lingkungan masyarakat.  

b. Fungsi Disiplin  

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan untuk membentuk 

sikap, perilaku, dan kehidupan seseorang yang akan mengantarkan 

peserta didik suskses dalam belajar. Beberapa fungsi disiplin 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Menata kehidupan Bersama 

Manusia adalah makhluk unik yang memiliki ciri, sifat, 

kepribadian, latar belakang, dan pola pikir yang berbedabeda. 

Sebagai makhluk sosial, selalu berhubungan dengan orang lain. 

Dalam hubungan diperlukan norma, nilai, peraturan untuk 

mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan baik dan 

lancar. 

2) Membangun kepribadian  

Pertumbuhan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan 

masyarakat, lingkungan sekolah. Disiplin yang diterapkan 
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dimasing-masing lingkungan tersebut memberi dampak bagi 

pertumbuhan kepribadian yang baik. 

3) Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku, dan pola kehidupan yang baik dalam 

berdisiplin tidak terbentuk serta merta dalam waktu singkat. 

Namun, terbentuk melalui satu proses yang membutuhkan waktu 

panjang. Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut 

dilakukan melalui latihan.  

4) Pemaksaan 

Disiplin dapat terjadi karena adanya pemaksaan dan 

tekanan dari luar. Itu disebabkan karena rasa takut dan ancaman 

sanksi disiplin. Jadi disiplin berfungsi sebagai pemaksaan kepada 

seseorang untuk mengikuti peraturanperaturan yang berlaku 

dilingkungan. 

5) Menciptakan lingkunga kondusif  

Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya 

proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar dengan 

merancang peraturan sekolah yakni peraturan bagi guru-guru, dan 

bagi para siswa. Kemudian di implemantasikan secara konsisten 

dan konsekuen.
46

 

c. Pengertian Ibadah 
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Kata ibadah ( عبادة ) berasal dari bahasa Arab yang diartikan 

dengan berbakti, berkhidmat, tunduk, patuh, mengesahkan dan 

merendahkan diri.  Dalam istilah Indonesia diartikan sebagai 

perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari 

ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Juga diartikan segala usaha lahir dan batin sesuai perintah Tuhan 

untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup baik terhadap 

diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta.
47

  

Sedangkan definisi ibadah menurut beberapa ulama dalam 

bukunya Ash Shiddieqy, menjelaskan pengertian ibadah dalam 

berbagai macam bidang ilmu diantaranya: 

1) Pengertian Ulama Tauhid  

Ulama tauhid mengartikan ibadah dengan: “meng-Esakan 

Allah, menta‟dhimkan-Nya dengan sepenuh ta‟dhim serta 

menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepada-Nya 

(menyembah Allah sendiri-Nya).”  

2) Pengertian Ulama Akhlak  

Ulama Akhlak mengartikan ibadah dengan: mengerjakan 

segala tha‟at badaniyah dan menyelenggarakan segala syari‟at 

(hukum).” 

3) Pengertian yang Jam‟i  
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Pengertian yang jam‟i bagi perkataan ibadah, ialah: ibdah 

itu nama yang melengkapi segala yang disukai Allah dan yang 

diridlai-Nya baik berupa perkataan, maupun berupa perbuatan, baik 

terang, maupun tersembunyi.
48

 

d. Bentuk-Bentuk Ibadah  

Bentuk-bentuk peribadatan dalam Islam bermacam-macam 

tergantung corak, isi, alat dan gerak-geriknya. Diantara macam-

macam peribadatan itu dilihat dari tata cara melaksanakannya terbagi 

lima yaitu: 

1) Ibadah badaniyah (dzatiyah), seperti shalat. 

2) Ibadah maaliyah, seperti zakat, infaq dan sedekah. 

3) Ibadah ijtima‟iyah, seperti haji, shalat berjamaah, shalat idul fitri 

dan idul adha dan shalat jum‟at.  

4) Ibadah ijabiyah, seperti thawaf.  

5) Ibadah salbiyah, meninggalkan segala yang diharamkan dalam 

masa berihram.
49

 

Sedangkan bentuk ibadah menurut Prof. Dr. M. Ardani ada 

lima ibadah pokok yang biasa disebut arkanul Islam yaitu: 

1) Ibadah lisan ialah ikrar keyakinan dengan syahadatain, dengan 

mengucapkan dua kalimat syahadat.  
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2) Ibadah badaniyah murni harian, ialah shalat yang bersifat harian 

yang mesti dilakukan 5 kali dalam sehari.  

3) Ibadah badaniyah tahunan, ialah puasa yang dilakukan setahun 

sekali selama satu bulan Ramadhan.  

4) Ibadah harta bersifat sosial, ialah zakat dengan mengeluarkan 

harta yang ditujukan kepada Allah untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

5) Ibadah badaniyah antara bangsa, ialah haji yang merupakan ibadah 

setahun sekali atau seumur hidup sekali (jika mampu). Haji 

merupakan ibadah kolektif antar bangsa-bangsa di dunia di pusat 

kelahiran Islam.
50

  

Dalam pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah materi 

yang termasuk aspek Fiqih ibadah meliputi: tata cara bersuci dari najis 

dan hadats, shalat fardlu lima waktu, shalat berjamaah, berdzikir dan 

berdoa setelah shalat, shalat Jum'at, shalat jama' qashar, shalat dalam 

berbagai keadaan tertentu, shalat sunnah mu'akkad dan shalat sunnah 

ghairu mu'akkad, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, zakat, 

puasa wajib dan Sunnah, i'tikaf, sedekah, hibah dan hadiah, haji dan 

umrah, halal-haramnya makanan dan minuman, penyembelihan 

binatang, qurban dan aqiqah, dan pemulasaraan jenazah.
51

 

e. Pengertian dan Indikator Kedisiplinan Ibadah Siswa 
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Menyimpulkan dari pengertian disiplin dan ibadah, maka 

Disiplin beribadah merupakan suatu pembiasaan yang menekankan 

pada aspek kepatuhan dalam melaksanakan ibadah, sehingga dalam 

pelaksanaannya siswa dapat memiliki sikap konsisten yang akan 

menjadi kebiasaan dalam mengerjakan amal ibadah sebagai bentuk 

penghambaan dan juga implementasi dari materi Fiqih yang telah 

dipelajari dengan tujuan untuk mendapat ridha Allah SWT dan 

mengharap pahalanya di akhirat. 

Adapun tujuan dari kedisiplinan beribadah pada siswa yaitu 

menanamkan sikap kepatuhan pada diri siswa agar mempunyai sikap 

ketaatan dan ketekunan dalam menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan Allah SWT dan dapat menjalankan atau menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan tepat sesuai dengan ajaran agama 

Islam.”
52

 

Maka, diperlukan indikator untuk menentukan seseorang 

disiplin atau tidak melalui beberapa sikap yang mencerminkan 

kedisiplinan. Dalam buku karangan Ngainun Naim, disebutkan 

beberapa bentuk kedisiplinan dalam konteks pembelajaran disekolah 

diantarannya: hadir diruangan tepat pada waktunya, tata pergaulan di 

sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan belajar di rumah.
53

  

Sedangkan menurut Moenir, indikator untuk mengukur tingkat 

disiplin siswa berdasarkan waktu dan perbuatan yaitu: 
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1) Disiplin waktu, meliputi:  

a) Tepat waktu dalam belajar, mencakup datang dan pulang 

sekolah tepat waktu, mulai dari selesai belajar di rumah dan di 

sekolah. 

b) Tidak meninggalkan kelas saat belajar atau membolos saat 

pelajaran.  

c) Menyelesaikan tugas tepat waktu yang ditetapkan.  

2) Disiplin perbuatan, meliputi:  

a) Patuh dan tidak menentang peraturan yang berlaku  

b) Tidak malas belajar  

c) Tidak menyuruh orang lain bekerja untuk dirinya.  

d) Tidak suka berbohong  

e) Tingkah laku menyenangkan,mencakup tidak mencontek, 

tidak membuat keributan, dan tidak mengganggu orang lain 

yang sedang belajar.
54

 

Dari Sumber-sumber berikut penulis menarik kesimpulan dan 

memberi batasan untuk penelitian dalam menentukan indikator 

disiplin siswa dalam beribadah mengacu pada kegiatan keagamaan 

yang telah dilakukan pembiasaan di lingkungan sekolah, yakni: 

1) Siswa menaati peraturan sekolah dan syari‟at agama seperti yang 

telah diajarkan dalam materi Fiqih dengan baik 
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2) Siswa melaksanakan ibadah salat lima waktu, salat sunnah, 

membaca al-Qur‟an dan doa-doa, serta melaksanakan aktivitas lain 

yang bernilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Siswa tepat waktu dalam melaksanakan ibadah salat wajib, 

maupun shalat sunnah. 

4) Siswa mengerjakan ibadah dengan khusyu dan benar dalam tata 

cara pelaksanaannya.  

5) Aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan. 

f. Upaya dalam Menumbuhkan Kedisiplinan  

Disiplin harus ditanamkan dan ditumbuhkan sejak dini 

sehingga nantinya akan tumbuh kesadaran dari hati sanaubari dengan 

sendirinya dalam menjalankan sesuatu. Adapun untuk menjadikan 

siswa disiplin guru harus mewujudkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kedisiplinan diantaranya: pembiasaan, contoh dan 

tauladan, penyadaran, serta pengawasan. 

1) Pembiasaan.  

Jika seseorang diberikan pembiasaan untuk melakukan 

sesuatu dengan disiplin, tertib dan teratur, maka akan tertanam 

dalam dirinya sikap disiplin, tertib dan teratur dalam melakukan 

segala aktivitasnya. 

2) Dengan contoh dan tauladan  

Dalam menanamkan disiplin, pendidik harus selalu 

memberi contoh dan tauladan kepada murid. Jika pendidik tidak 
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memberikan contoh dan teladan serupa dengan pembiasaan yang 

diberikan kepada siswa, maka akan timbul jiwa berontak dari 

dalam diri anak dan disiplin pun akan sulit tertanam pada diri 

siswa tersebut.  

3) Dengan penyadaran  

Disamping dengan adanya pembiasaan yang disertai 

dengan contoh dan tauladan, maka kepada anak yang mulai kritis, 

sedikit demi sedikit harus diberikan penjelasan-penjelasan tentang 

pentingnya peraturan-peraturan diadakan. Sehingga lambat laun 

siswa akan sadar terhadap peraturan-peraturan tersebut. Jika sudah 

timbul kesadaran pada siswa berarti disiplin telah tumbuh bahkan 

meningkat dirinya. 

4) Dengan pengawasan  

Pengawasan diberikan bertujuan untuk menjaga atau 

mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

khususnya yang bertentangan dengan peraturan yang telah 

diadakan. Sehingga dengan pengawasan tingkat kedisiplinan siswa 

akan terkontrol.
55

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan melakukan 
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studi mendalam secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di 

lapangan. Adapun jika dilihat dari jenis datanya, penelitian ini 

dikategorikan dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis 

penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan 

menjelaskan data informasi yang berdasarkan kenyataan yang diperoleh 

di lapangan.
56

 Dengan demikian hasil penelitian akan bersifat objektif, 

yakni dengan menjelaskan fenomena yang terjadi secara murni (sesuai 

keadaan), tanpa adanya intervensi dan manipulasi dari semua pihak.  

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini di laksanakan mulai bulan Mei 2021 sampai 

bulan Agustus 2021. Tempat atau lokasi penelitian adalah MTs N 9 

Bantul yang beralamat di Jl. Wonocatur No.446B, Wonocatur, 

Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Salah satu alasan dilakukannya penelitian di lokasi ini karena MTs N 9 

Bantul merupakan sekolah unggulan yang tidak hanya memberikan 

pengetahuan umum, tetapi juga fokus ke sektor agama dan penanaman 

karakter sejak dini pada siswa. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data dalam penelitian, yaitu yang 

memiliki data variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif 

ini penentuan subyek menggunakan purposive sampling yaitu cara 

penentuan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang 

                                                           
56

 Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995). hal. 58. 



 

49 
 

dianggap paling tahu atau menguasai, sehingga memudahkan peneliti 

menjelajahi objek yang diteliti.
57

 Adapun yang menjadi subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah Ibu Ida S.Pd. selaku satu-satunya guru mata 

pelajaran Fiqih di MTs N 9 Bantul, 8 siswa MTs N 9 Bantul dan 3 wali 

murid  yang menjadi sample untuk mewakili dari keseluruhan populasi 

dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya serta kondisi yang 

masih pandemi.  

4. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti 

sebagai sumber informasi dalam penelitian yang akan ditarik 

kesimpulannya dan dipaparkan sebagai jawaban maupun solusi dari 

permasalahan yang terjadi.
58

 Pada skripsi ini yang menjadi objek 

penelitian adalah peran guru Fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar 

dan kedisiplinan beribadah siswa MTs N 9 Bantul pada pembelajaran 

daring. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis atau 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 
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dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung.
59

  

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Dalam 

hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, atau dalam artian hanya 

sebagai pengamat.
60

  

Sehubungan dengan situasi pandemi, maka observasi 

dilakukan dengan dua acara. Pertama secara online, yakni dengan 

masuk Whatsapp Group kelas VII dan Google Classroom 

pembelajaran yang diampu oleh Guru Fiqih MTs N 9 Bantul. Hal ini 

digunakan agar peneliti dapat mengamati bagaimana peran guru Fiqih 

meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan ibadah siswa pada 

pembelajaran daring di MTs N 9 Bantul. Kedua, melakukan observasi 

langsung ke sekolah untuk mengamati keadaan sekolah meliputi letak 

geografis, serta sarana dan prasarana.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang yang lebih 
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mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara 

dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak tersetruktur
61

 

Dalam penelitian ini, metode wawancara yang akan digunakan 

peneliti adalah wawancara tak terstruktur. Adapun dalam 

pelaksanaannya dilakukan dengan dua acara karena dalam masa 

Pandemi, yakni secara online melalui alat komunikasi, juga dilakukan 

dengan tatap muka secara langsung.  Subjek penelitian yang akan 

diwawancarai adalah kepala sekolah, waka kurikulum, guru, dan 

siswa untuk memperoleh penjelasan mengenai sejarah berdirinya, visi 

misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, 

kurikulum, sarana prasarana serta menemukan data tentang peran guru 

Fiqih, bentuk-bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

motivasi belajar dan kedisiplinan siswa, dan faktor-faktor 

penghambatnya pada pembelajaran daring masa pandemi.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang peristiwa di masa 

lalu. Adapun telaah dokumen adalah proses pengumpulan informasi 

dari dokumentasi tertulis seperti arsip-arsip, catatan biografi, ijazah, 

dan sebagainya. Teknik telah dokumentasi ini berfungsi sebagai 

penyempurna dari metode pengamatan dan wawancara, sumber data 

penelitian, dan menjadikan hasil wawancara maupun observasi lebih 
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kredibel.
62

 Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang gambaran umum sekolah, meliputi letak geografis, sejarah 

berdirinya, visi dan misi sekolah, serta untuk memperoleh gambaran 

peran guru Fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar dan 

kedisiplinan ibadah siswa pada pembelajaran daring di MTs N 9 

Bantul. 

6. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data penelitian kualitatif berbeda dengan 

penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data 

yang utama adalah peneliti itu sendiri dan dibantu dengan instrumen 

lainnya.
63

 Yaitu kamera, buku catatan, dan alat perekam. 

7. Uji Keabsahan Data 

Salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data adalah dengan 

menggunakan triangulasi. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi 

yaitu dengan menggunakan teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi dilakukan 

dengan mencari data dari banyak sumber informan. Triangulasi sumber 

dan metode adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti menggunakan dokumentasi tertulis, 
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catatan pribadi, foto, dan lain-lain. Sehingga hasil yang diperoleh lebih 

bervariasi dan teruji kebenarannya.
64

 

8. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
65

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model 

Miles and Huberman. Prof Sugiyono menuliskan dalam bukunya, terdapat 

empat tahapan analisis data Miles and Huberman, yaitu: data collection, 

data redustion, data display, dan conclusion drawng or verification.  

a. Data collection, yaitu proses pengumpulan data. Pengumpulan data 

pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 April 2021 sampai 10 

Juni 2021. Data yang dikumpulkan berupa data wawancara, data 

observasi, dan data dokumentasi.  

b. Data reduction, yaitu proses perangkuman, memilih inti atau pokok 

dari penelitian, dan memusatkan data pada sesuatu yang penting. 

Setelah proses pengumpulan, data direduksi untuk memilih bagian-
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bagian yang penting dari hasil wawancara, observasi, dan telaah 

dokumentasi.  

c. Data display disebut juga penyajian data, yaitu proses pengumpulan 

informasi secara tersusun sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data 

tersebut dan dapat menentukan tindakan selanjutnya. Pada tahap ini 

Semua data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi akan dianalisis sehingga dapat memberikan pembahasan 

dan kesimpulan tentang Peran guru Fiqih dalm meningkatkan 

motivasi belajar dan kedisiplinan ibadah siswa MTs N 9 Bantul pada 

pembelajaran daring masa pandemidi covid-19.  

d. Conclusion drawing or verification, yaitu proses penarikan 

kesimpulan hasil penelitian yang akan dipaparkan dalam bentuk 

deskriptif dan proses pemeriksaan kebenaran terhadap laporan.
66

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan mengenai gambaran umum skripsi, 

maka peneliti perlu mengemukakan sistematika pembahasan. Penyusunan 

skripsi ini terbagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat 

pernyataan, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, 

halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  
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Bagian inti berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan 

sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu 

kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian kedalam 

empat bab. Tiap-tiap bab terdapat sub bab yang menjelaskan pokok bahasan 

dari bab yang bersangkutan.  

Bab I dalam skripsi ini yaitu pembahasan tentang pendahuluan yang 

menjelaskan tentang gambaran umum latar belakang masalah penelitian. Di 

dalamnya juga terdapat beberapa sub-sub diantaranya adalah: rumusan 

masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Bab II berisikan gambaran umum mengenai MTs N 9 Bantul. 

Pembahasan pada bab ini difokuskan pada letak geografis, sejarah berdiri, 

visi dan misi, struktur organisasi, sarana prasarana, keadaan guru, karyawan 

dan siswa MTs N 9 Bantul. Berbagai gambaran tersebut dikemukakan sebagai 

latar belakang pemilihan tempat pelaksanaan penelitian. 

Pembahasan pada Bab III mengenai hasil penelitian yang 

memaparkan data tentang peranan guru Fiqih dalam meningkatkan motivasi 

belajar dan disiplin ibadah, bentuk upaya yang dilakukan serta hambatan yang 

dialami guru Fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar dan disiplin ibadah 

siswa MTs N 9 Bantul pada pembelajaran daring. Selanjutnya yang 

merupakan bagian terakhir dari pembahasan yakni bab IV. Bab IV disebut 

Bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan bagian 
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akhir dari penulisan skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai 

lampiran yang terkait dengan penelitian.  

  



 

BAB IV  

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam 

pembahasan skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu: 

Peranan guru Fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar dan 

kedisiplinan ibadah siswa di MTs N 9 Bantul pada pmbelajaran daring masa 

pandemi Covid-19 sudah berjalan cukup maksimal. Pertama, guru Fiqih 

berupaya menciptakan suasana yang kondusif sesuai dengan situasi dan 

kondisi untuk siswa belajar dengan aktif agar siswa bergairah dalam belajar. 

Guru tidak hanya berfokus pada mentransfer ilmu saja dengan  

menyampaikan materi dengan jelas, tetapi sekalian internalisasi nilai-nilai 

pada setiap materi, guru juga memberi fasilitas penunjang belajar siswa 

seperti memilih dan memberikan media-media online yang mudah diakses 

untuk pembelajaran siswa, dan membawa anak-anak dalam kondisi senang 

(Happy Student) saat menjalani pelajaran. Kedua, guru Fiqih berperan sebagai 

motivator memberikan intensif berupa point, memberikan pujian, 

menciptakan persaingan/kompetisi, selalu memberikan semangat, kata 

mutiara dan nasehat agar siswa tergugah semangatnya dan tumbuh kesadaran 

untuk senantiasa belajar dan menjalankan ibadah. Ketiga, guru Fiqih berperan 

sebagai pembimbing yaitu mengarahkan, mengingatkan, memberikan 

perintah dan ajakan melakukan pembiasaan keagamaan, maupun dalam 

kegiatan belajar dan penyelesaian tugas. Terakhir, guru Fiqih berperan 

sebagai evaluator yaitu mengevaluasi melalui penugasan, rekapan presensi, 
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keaktifan siswa juga dari laporan kegiatan ramdhan serta melakukan 

komunikasi dengan orang tua bekerja sama antara sekolah, guru, orang tua 

melalui program-program sekolah untuk memperbaiki  proses pendidikan di 

masa pandemi menjadi lebih efektif dan efisien untuk siswa. 

Sedangkan Faktor penghambat dan faktor pendukung peran guru 

Fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan ibadah siswa 

pada pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:  

1. Faktor Penghambat 

a) Kepemilikan Gadged 

b) Kuota dan Jaringan Sinyal  

c) Kurangnya pendampingan dan pengawasan  

d) Siswa merasa jenuh dalam pembelajaran 

2. Faktor Pendukung 

a) Media pembelajaran yang memadai 

b) Waktu belajar yang lebih lama dan fleksibel 

c) Adanya pelatihan-pelatihan  

d) Adanya program-program unggul sekolah 

e) Adanya bantuan Kuota  

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran kepada 

beberapa pihak. Saran dari peneliti ini bersifat masukan untuk meningkatkan 

kualitas madrasah menjadi lebih baik, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kepada guru Fiqih MTs N 9 Bantul  
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Diharapkan untuk terus meningkatkan perannya dalam 

memotivasi belajar dan mendisiplinkan ibadah siswa melalui metode 

dan model pembelajaran yang lebih bervariasi, sebaiknya siswa 

dibuatkan lembar pantauan ibadah dalam keseharian tidak hanya ketika 

ramadhan, serta konsisten dalam memberikan keteladanan, 

pembiasaan, pengawasan maupun penghargaan sehingga dapat 

menghindari kejenuhan dan kemalasan siswa masa pandemi ini. 

2. Untuk siswa MTs N 9 Bantul 

Diharapkan bagi siswa untuk meningkatkan lagi semangatnya 

dalam belajar dan menjalankan pembiasaan keagamaan madrasah 

dengan baik agar menjadi generasi yang unggul islami dan dapat 

mencapai apa yang menjadi tujuan madrasah serta cita-citanya. 

3. Kata Penutup 

Alhamdulillahi rabbil „aalamin, atas segala nikmat yang telah Allah 

berikan. Ucapan syukur peneliti ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kepada 

Allah SWT yang telah memberikan ridho, kemudahan, dan pertolongan 

dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Peran Guru Fiqih 

dalam Meningkatkan Motivasi Belajar dan Kedisiplinan Ibadah Siswa MTs N 

9 Bantul pada Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 

Meskipun perjalanan dalam pembuatan skripsi ini penuh dengan 

rintangan, perjuangan, dan pengorbanan yang besar namun penulis masih 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu 



 

116 
 

penulis berharap adanya kritik dan saran agar skripsi ini bisa menjadi lebih 

baik lagi.  

Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi 

penelitidan pembacanya, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  
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