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ABSTRAK
Nama
Nim
Jurusan
Judul

: Andika Rudi Arvia
: TP. 161411
: Pendidikan Agama Islam
: Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama
islam di sekolah menengah pertama negeri 29 kecamatan
jangkat timur kabupaten merangin.

Skripsi ini memiliki latar belakang bahwa, terlihat bahwa Pertama,
adanya perilaku menyimpang seperti adanya siswa merokok. Kedua kurangnya
disiplin. Ketiga kurangnya pengawasan guru. Yang pada dasarnya siswa ini kurang
motivasi belajar
Tujuan penelitian ini adalah ingin untuk mengetahui bagaimana Peran
guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam
pembelajaran pendidikan agama Islam, untuk mengetahui permasalahan yang
dihadapi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa , untuk mengetahui
upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
recearch). Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer yaitu: guru
Pendidikan Agama Islam, data skunder yaitu: siswa. Sedangkan teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan
wawancara, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru pendidikan agama Islam
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan
agama Islam di sekolah menengah pertama negeri 29 Merangin, yaitu ada dengan
cara pemberian nasihat, kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman dan
kondusif, memberi hadiah, memberi nilai, keteladanan, kemudian diajarkan
melakukan komunikasi yang baik. Permasalahan yang dihadapi guru dalam
meningkat motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam
disekolah menengah pertama negeri 29 Merangin, yaitu Kurangnya minat dan
kesadaran siswa, lingkungan, dan anak yang malas. Upaya guru dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembeljaran pendidikan agama Islam
disekolah menengah pertama negeri 29 Merangin yaitu: memberikan nasihat
disiplin waktu, memberi hadiah kepada siswa yang berprestasi, menciftakan
Susana kelas belajar yang kondusif dan nyaman dan memberikan motivasi dan
hukuman.
Kata Kunci: Peran guru, pendidikan agama Islam, motivasi belajar siswa
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ABSTRACT
Name : Andika Rudi Arvia
Nim
: TP. 161411
Courses : Islamic Religious Education
Title
: The role of Islamic religious education teachers in improving students'
learning motivation in islamic religious education learning in grade VIII
state junior high school 29 Merangin.
This thesis has a background that, it appears that First, there is a deviant
behavior such as the appearance of students smoking. Both lack discipline. All
three lack teacher supervision. Which is basically this student's lack of learning
motivation
The purpose of this research is to want to know how islamic religious
education teachers play in increasing the motivation of learning students in
islamic religious education learning, to know the problems facing teachers in
improving the motivation of learning students, to know the efforts made by
teachers in improving the motivation of learning students.
The method used in this study is a qualitative descriptive method, and the
type of research used is field recearch. The data source of this study consists of
primary data namely: Islamic Education teachers, skunder data namely: students.
While the data collection techniques used are observation, documentation and
interviews, the data that has been collected is then processed by means of data
reduction, data presentation and withdrawal of conclusions.
The results showed that the role of Islamic religious education teachers in
improving the motivation of learning students in islamic religious education
learning in the junior high school of 29 Merangin state, namely by giving advice,
then creating a comfortable and conducive learning atmosphere, giving gifts,
giving grades, exemplary, then taught to do good communication. The problem
facing teachers in increasing the motivation of learning students in islamic
religious education learning in the junior high school of Merangin state, namely
the lack of interest and awareness of students, the environment, and lazy children.
The teacher's efforts in improving the motivation of students' learning in the
learning of Islamic religious education in the junior high school of Merangin state
are: providing time discipline advice, rewarding outstanding students, giving
Susana a conducive and comfortable learning class and providing motivation and
punishment.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Galbreath, J. menyebutkan bahwa Profesi guru adalah profesi yang
bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian
kepada masyarakat dengan didasari atas dorongan atau panggilan hati
nurani. Dengan demikian dia akan merasa senang dalam melaksanakan
tugas berat dalam mencerdaskan anak didik. (Aan Hasanah, 2012:23)
Guru merupakan salah satu komponen dalam proses belajar
mengajar. Karena besarnya peranan guru tersebut sehingga sering kali baik
buruk dan tinggi rendahnya prestasi siswa, bahkan sampai pada mutu
pendidikan pada umumnya dikembalikan pada guru. Menurut Ahmad
Rohani “peran guru adalah ganda yakni, sebagai pengajar dan pendidik”.
(Akmal Hawi, 2004:69)
Peranan guru sebagai pendidik profesional sungguhnya sangat
kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di
dalam kelas. Oleh karena itu sosok seorang guru itu harus siap sedia
mengontrol siswanya, kapan dan dimana saja, termasuk salah satunya
adalah tanggungjawab guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di
sekolah, terkhusus dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan
seluruh mata pelajaran sekolah pada umumnya. karena seperti apa yang
diungkapkan oleh Abdurrahmansyah, “kurikulum pendididikan Islam itu
bukan hanya sebatas di sekolah saja tapi setiap saat”. James B. Broow
berpendapat “peran guru itu, mengusai dan mengembangkan materi
pelajaran, merencanakan, mempersiapkan pelajaran sehari-hari mengontrol
dan mengevaluasi kegiatan siswa”.
Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Allah SWT, memiliki pengetahuan dan keterampilan,

1

berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, cerdas kreatif,
mandiri dan rasa tanngung jawab. (Sindiknas, 2003: 6)

2

2

Dalam

rangka

mewujudkan

tujuan

pendidikan

Nasional

nampaknya peran guru sangat diperlukan sebagaimana dikemukakan oleh
Adam dan Decey dalam Basic Prisiples Of Student Teaching
mengemukakan bahwa peranan guru dalam proses belajar mengajar antara
lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur
lingkungan, partisipan, skspediator, perencana supervisor, motivator dan
konselor. Dalam hal ini peran guru pendidikan agama Islam diharapkan
dapat meningkatkan motivasi belajar yang tinggi pada anak didik,
sehingga diperoleh pengetahuan, pemahaman dan pengalaman belajar.
(Moh. Uzer Usman, 2010:9)
Maka dari itu khususnya guru pendidikan agama islam diharapkan
mampu memberikan semangat belajar kepada anak didik baik di bidang
kognitif

(pengetahuan),

efektif

(sikap

dan

prilaku),

maupun

psikomotoriknya (aktualisasi diri dan keterampilan). Untuk mewujudkan
hal tersebut, maka seorang guru hendaknya memiliki kompetensi baik
secara profesinal maupun sosial, sehingga dapat melaksanakan pengajaran
dengan baik dan benar termasuk pemberian motivasi belajar yang tinggi
pada anak didik itu sendiri.
Secara umum pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk
pribadi manusia menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam
dan bertakwa kepada Allah SWT. Selain itu guru pendidikan agama Islam
adalah “Orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing, dimana
dia tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran
kepada peserta didik tetapi juga beryanggung jawab membentuk
kepribadian (moral/akhlak) anak didik bernilai tinggi. (Ramayulis,
2001:36)
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa peran guru pendidikan
agama islam sangatlah penting karena sebagaimana yang dipahami bahwa
guru pendidikan agama islam ini merupakan orang yang memegang
amanah dan bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing dan

3

memberikan motivasi belajar kepada anak didik serta menentukan kualitas
pengajaran yang dilaksanakan.
Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang
yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tak akan mungkin
melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu
yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Oleh karena itu,
motivasi ekstrinsik diperlukan bila motivasi intrinsik tidak ada dalam diri
seseorang sebagai subjek belajar. Seseorang yang tidak memiliki motivasi
intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar terus menerus. Seseorang
yang memiliki motivasi instrinsik selalu ingin maju dalam belajar.
Carl Rogers dalam Dimyati berpendapat bahwa setiap individu
memiliki motivasi utama berupa kecenderungan aktualisasi diri. Ciri
kecenderungan aktualisasi tersebut adalah (i) berakar dari sifat bawaan, (ii)
perilaku

bermotivasi

mencapai

perkembangan

diri

optimal,

(iii)

pengaktualisasian diri juga bertindak sebagai evaluasi pengalaman; hal ini
berarti memilih pengalaman positif yang datang dari orang lain akan
memperkuat kecenderungan aktualisasi diri. (Damyanti & Mujiona,
2009:85)
Lynn Wilcox dalam penerjemahan psikologi sufi dan barat
menyebutkan bahwa setiap anak memiliki motivasi belajarnya sediri,
semua bayi terlahir dari dengan seperangkat sistem sansomitorik yang
memungkinkan mereka menggabungkan pengalaman dan ransangan dari
hasil interaksi lingkungan. (Lynn Wilcox,2018: 127) Hendaklah kedua
orang tua menjadi teladan yang baik bagi anaknya. seorang anak memiliki
kemampuan menagkap ada yang ada disekelilingnya sejak kecil, hal ini
tentu terutama tak terlepas dari orang tua. (Ummi Rabi’ah as-Syafi’i.2009:
190)
Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar
seseorang. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang
mendorongnya, motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong
seseorang untuk belajar. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai pengarah
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perbuatan, anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana
perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang diabaikan. Sesuatu yang
akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang akan dicapai.
(Syaiful Bahri Djamarah, 2011:148) Hal ini diharapkan dapat di terapkan
guru di sekolah menengah pertama negeri 29 Merangin pada umumnya
dan pada siswa kelas VIII khususnya.
Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektipan
kegiatan belajar siswa. Motivasilah yag mendorong siswa ingin melakukan
kegiatan belajar. Salah satu peran guru yaitu sebagai motivator, disinilah
peran guru dibutuhkan guna meningkatkan motivasi siswa.
Siswa yang belajar dengan motivasi dapat melaksanakan semua
kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh dan penuh gairah.
Sebaliknya siswa yang belajarnya dengan motivasi lemah, akan malas
bahkan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubungsn dengan
pelajaran. Kuat lemahnya motivasi belajar siswa turut mempengaruhi
keberhasilannya. Oleh karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan
terutama yang berasal dari dalam diri dengan cara senantiasa memikirkan
masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapkan untuk mencapai
cita-cita dan senantiasa memasang tekad bulat, selalu optimis bahwa citacita dicapai dengan belajar. (M. Dalyono, 2005 : 57)
Dalam hal ini pemberian motivasi yang dilakukan oleh guru
sangatlah berguna bagi hasil belajar peserta didik itu sendiri, karena
bagaimanapun juga termotivasi atau tidaknya peserta didik itu akan
berpengaruh terhadap proses pembelajaran peserta didik tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa motivasi menurut Mc. Donald
adalah suatu perubahan tenaga didalam diri (pribadi) seseorang yang
ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
(Oemar Hamalik, 2003:158)
Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi
adalah suatu pendorong yang mengubah energi diri seseorang dalam
bentuk aktivitas nyata untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
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Motivasi belajar itu sendiri tidak dapat tumbuh atau timbul dengan
mudah dalam diri peserta didik, karena tidak adanya indikator pendukung
dalam dalam proses penumbuhan motivasi belajar yang tinggi seperti: (1)
lingkungan belajar, (2) keterampilan guru dalam mengajar, (3) metode
pembelajaran yang digunakan, (4) sarana dan prasarana sekolah, (5) media
pembelajaran, (6) adanya reward atau penghargaan.
Jika faktor-faktor tersebut telah terpenuhi, tentu akan membawa
dampak yang baik dalam pencapainnya tujuan dari pembelajaran yang
diharapkan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut yang penulis pandang
memiliki peranan penting dalam rangka mencapain tujuan pembelajaran
yang diharapkan adalah lingkungan belajar peserta didik dan media
pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran harus mendukung,
guna untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa disekolah menengah
pertama negeri Negeri 29 Merangin.
Mengingat demikian pentingnya motivasi bagi siswa dalam belajar,
maka guru diharapkan mampu membangkitkan motivasi belajar siswanya.
Dalam usaha ini banyaklah yang dapat dilakukan untuk menciptakan
kondisi- kondisi tertentu yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di sekolah menengah
pertama Negeri 29 Merangin, Dikelas VIII Penulis menemukan informasi
bahwa sekolah dimana penulis akan meneliti masih rendahnya motivasi
belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan itu bisa
dilihat dari prilaku siswa di sekolah tersebut, seperti ribut didalam kelas,
bolos, keluar masuk kelas, tidak memperhatikan guru saat mengajar, tidak
mengerjakan tugas, dan lain sebagainya.
Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar pada siswa disekolah
menengah pertama Negeri 29 Merangin Masih tergolong rendah karena
banyaknya pengaruh yang takterkontrol lagi oleh guru sekolah dan orang
tua siswa. Diantaranya seperti pengaruh internet dan media online seperti
game dan kebanyakan bermain dari pada belajar. Hal ini bukan
takmungkin berhubungan erat dengan motivasi guru kepada siswanya.
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Melihat dari permasalahan diatas maka peranan guru pendidikan agama
Islam (PAI) disekolah menengah pertama (SMP) Negeri 29 Merangin
sangat diharapkan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, guna untuk
menumbuhkan motivasi belajar siswa.
Oleh sebab itu, atas dasar permasalahan dan pemikiran itu, peneliti
tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Peran Guru
Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah
menengah pertama negeri 29 kecamatan jangkat timur kabupaten
merangin”.

B. Fokus Permasalahan
Penulis membatasi permasalahan penelitian ini di kelas VIII
(delapan) yang berjumlah 14 siswa agar pembahasan penelitian ini tidak
lari kemana-mana. Pembahasan yang penulis teliti yaitu “Peran guru
pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII di sekolah
menengah pertama negeri 29 Merangin. Adapun peran guru yang
dimaksud dalam skripsi ini yakni guru sebagai motivator siswa dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran pendidikan agama
islam di sekolah menengah pertama negeri 29 kecamatan jangkat timur
kabupaten merangin.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas maka peneliti
merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
kelas VIII di SMP Negeri 29 Merangin ?
2. Bagaimanakah Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 29 Merangin ?
3. Apa Saja Kendala dan Solusi Guru Pendidikan Agama Islam dalam
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Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa kelas VIII di SMP Negeri 29
Merangin ?

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk Mengetahui Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 29 Merangin.
b. Untuk Mengetahui Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran pendidikan
agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 29 Merangin.
c. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi Guru Pendidikan Agama Islam
dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 29 Merangin.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara
teoritis dan manfaat praktis. Uraian masing-masing manfaat diuraikan
dibawah ini:
a. Manfaat Secara Teoritis
Adapun manfaat penelitian yang dilakukan secara teoritis adalah:
1. Penelitian yang dilakukan hasilnya diharapkan dapat menambah Khazanah
keilmuan kaitannya dengan peran guru pendidikan agama islam dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan
agama islam kelas VIII di SMP Negeri 29 Merangin.
2. Penelitian yang dilakukan hasilnya
pengetahuan

dalam

meningkatkan

diharapkan dapat menambah
motivasi

belajar

siswa

dalam

pembelajaran pendidikan agama islam kelas VIII di SMP Negeri 29
Merangin.
3. Penelitian yang dilakukan hasilnya diharapkan dapat bermanfaat untuk
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menambah wawasan dalam mengkaji lebih dalam berbagai peran guru
Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP Negeri
29 Merangin.
b. Manfaat Secara Praktis
Adapun manfaat hasil penelitian secara praktis, adalah sebagai
berikut:
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas proses hasil
belajar yang dilakukan disekolah sehubungan dengan peran guru
pendidikan agama islam dalam

meningkatkan motivasi belajar siswa

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 29
Merangin.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman mengajar
bagi guru dalam meningkatkan dan mengembangkan berbagai potensi
yang dimiliki peserta didik, takterlepas dari motivasi belajar siswa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran
guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa di sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Konsep Tentang Peran Guru Pendidikan Agama Islam
a) Peran Guru
Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Sedangkan
guru Menurut ahli bahasa Belanda J.E.C. Gerick dan T.Roorda, seperti yang
dikutip oleh hadi supeno, menerangkan bahwa guru berasal dari sansekerta
yang artinya berat, penting, baik sekali, terhormat dan pengajar. (Sri Minarti
2013:107)
Didalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional, Bab IV pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa pendidik
merupakan

tenaga

professional

yang

bertugas

merencanakan

dan

melaksanakan proses pembelajaran, memiliki hasil pembelajaran melakukan
pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, terutama pada pendidik di perguruan tinggi. (Ramayulis,
2005:50)
Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (pasal 4)
dinyatakan bahwa,” Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah. (A. Rusdiana,2015:48)
Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu
pengetahuan kepada siswa di sekolah. Selain memberikan sejumlah ilmu
pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan nilai- nilai dan sikap kepada
siswa memiliki kepribadian yang pari purna. Guru adalah pendidik
professional, karena secara implisit ia telah merelakan dirinya memikul dan
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sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua
Orang tua takkala menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti
melimpahkan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru,
dalam artian membagi, ketika seorang anak berada disekolah anak menjadi
tanggung jawab guru dan ketika dirumah seorang anak tetap menjadi
tanggungjawab orang tua.
Dalam sebuah pendidikan, guru merupakan komponen terpenting
yang harus ada dalam proses pembelajaran. Karena guru sangat berperan
dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial disegala
bidang. (Mohammad Surya, 2006 : 44).
Bagi guru Pendidikan Agama Islam telah ada standart kepribadian
yakni Rasulullah SAW. Dan Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk
meneladani pribadi beliau. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur’an
surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu:

ان يَرْ جُو ه
َّللاَ َو ْاليَ ْو َم ْاْل ِخ َر َو ََ َك َر
َ َّللا أُس َْوة ٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َك
َ لَقَ ْد َك
ِ ُول ه
ِ ان لَ ُك ْم ِفي َرس
ه
َّللاَ َك ِثيرًا
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia hanya menyebut Allah. (Q.S AlAhzab: 21).
Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya guru diharapkan
mampu bekerja secara profesional sehingga menghasilkan tamatan yang lebih
bermutu dan mempunyai akhlak yang berbudi luhur, dan salah satu faktor
terpentingnya adalah peningkatan kompetensi kepribadian guru dan harus
diimbangi dengan kompetensi yang lainnya yaitu meliputi kompetensi
pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam hal tersebut
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memberikan suatu gambaran bahwa seorang guru professional tidak hanya
menguasai salah satu kompetensi saja tetapi alangkah baiknya untuk
menguasai keempat kompetensi tersebut. Tetapi kenyataannya dalam dunia
pendidikan hal tersebut sangat jarang dijumpai keempat kompetensi tersebut
ada dalam diri seorang guru. (Muhabbin Syah, 2004 :41).
Guru merupakan sosok yang menjadi tauladan dalam segala hal,
sehingga apa yang dilakukan guru merupakan contoh bagi para siswa. Begitu
pentingnya kepribadian guru, bahkan disebut juga bahwa faktor terpenting
bagi seorang guru adalah kepribadiannya.
Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan
antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat
kemampuan tersebut merupakan integrative, yang tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lainnya.
Tugas dan peran guru sebenarnya satu kesatuan utuh. Hanya saja
terkadang tugas dan fungsi disejajarkan sebagai perjabaran dari peran. Untuk
itu berikut dipaparkan pendapat Suparlan (2005) tentang tugas dan fungsi
guru:
a. Peran

sebagai

educator

memiliki

fungsi:

(a)

mengembangkan

kepribadian; (b) membimbing; (c) membina budi pekerti; (d) memberikan
pengarahan
b. Peran sebagai manajer memiliki fungsi: mengawal pelaksanaan tugas dan
fungsi tugas berdasarkan ketentuan daan perundang- undangan yang
berlaku.
c. Peran sebagai administrator memiliki fungsi: (a) Membuat daftar
presensi; (b) membuat daftar penilaian; (c) melaksanakan teknis
administrasi sekolah; (d) membuat daftar presensi; (e) membuat daftar
penilaian; (f) melaksanakan teknis administrasi sekolah. Disekolah
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seorang guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah untuk
menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya ditetapkan. Dalam
menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan,
pengorganisasian, pengaarahan, pengkoordinasian, sarana dan prasarana,
personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah-masyarakat, guru
harus aktif memberikan sumbangan, kontribusi untuk kemajuan, baik
pikiran maupun tenaganya.
d. Peran guru sebagai supervisor memiliki fungsi: (a) mamantau; (b)
menilai; (c) memberi bimbingan tekhnis. Kualitas proses belajar mengajar
sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru. Oleh karena itu, usaha
meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar
mengajar perlu secara terus menerus. Peningkatan ini akan lebih berhasil
apbila seorang guru mempunyai kemauan dan usaha sendiri.
e. Peran guru sebagai leader memilki fungsi: mengawal pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi tanpa mengikuti secara kaku ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.
f. Peran sebagai inovator memiliki fungsi: (a) melakukan kegiatan kreatif;
(b) menemukan strategi, metode, cara atau konsep- konsep yang baru
dalam konsep pengajaran. Proses utama inovatif yaitu menghasilkan
produk, proses, prosedur yang lebih baik atau cara baru dan lebih baik
dalam mengerjakan berbagai hal yang diperkenalkan oleh individu,
kelompok atau institusi sekolah.
g. Peran guru sebagai motivator memilki fungsi: (a) memberikan dorongan
kepada siswa untuk dapat belajar lebih giat; (b) memberi tugas kepada
siswa sesuai dengan kemampuan dan perbedaan individual peserta didik.
Peranan motivasi sangatlah besar untuk membangkitkan aktivitas dan
gairah belajar peserta didik.
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h. Peran sebagai Dinamisator memiliki fungsi: memberi dorongan kepada
siswa dengan cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
i. Peran sebagai Evaluator memilki fungsi: (a) menyusun instrument
penilaian; (b) melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis
penilaian; (c) menilai pekerjaan siswa. Seorang guru akan lebih
menguasai kemampuan sebagai evaluator apabila sejak menjadi calon
guru sudah dikenalkan dengan kegiatan evaluasi.
j. Peran sebagai Fasilitator memiliki fungsi: “memberikan bantuan teknis,
arahan, atau petunjuk kepada peserta didik”. (Maimun, 2014:14) Dengan
itu guru harus mampu memberikan apa yang dibutuhkan peserta didik
yang berkaitan dengan pendidikan.
b) Pendidikan Agama Islam
a. Pengertian
Muhammad Fadhil Al-JAmali mendefenisikan pendidikan Islam
adalah upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia lebih
maju dengan berlandaskan nilai- nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia,
sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan
akal, perasaan maupun perbuatan.
Menurut Ahmad Tafsir menyatakan pendidikan dalam Islam
merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju taklif
(kedewasaan), baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan
fungsi kemanusiaan yang diemban-sebagai seorang hamba dihadapan KhaliqNya dan sebagai „pemelihara‟ (khalifah) pada semesta. Karenanya fungsi
utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik (generasi penerus)
dengan kemampuan dan keahlian (skill) yang diperlukan agar memiliki
kemampuan dan kesiapan untuk terjun ketengah masyarakat (lingkungan).
Sedangkan menurut Zakiyah dradjad: pendidikan agama Islam
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pendidikan melalui ajaran-ajaran agama islam, yaitu berupa bimbingan dan
asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu ia
dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam
yang telah diyakini secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama islam
sebagai pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahtraan hidup
didunia maupun diakhirat.
Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati,
mengimani, bertakwa, berakhlak

mulia, dan mengamalkan ajaran agama

islam. (Ramayulis,21) pendidikan juga bertujuan untuk memperbaiki Etika,
moral, dan akhlak anak peserta didik (Zainuddin Ali. 2007.29).
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan peran guru pendidikan
agama Islam adalah orang yang melakukan bimbingan pengajaran atau
latihan secara sadar terhadap siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran
menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta
berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
c) Materi Pendidikan Agama Islam di SMP
Materi atau bahan pelajaran adalah isi yang diberikan kepada siswa
pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Materi pelajaran pada
hakikatnya isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada
siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
Berdasarkan permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang standar isi dan
permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang standar isi kompetensi lulusan yang
berjudul “Mutiara Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam” digunakan
sebagai panduan untuk memenuhi keperluan belajar agama Islam tingkat
SMP. Secara garis besar meliputi 5 aspek:
a) Al-qur‟an Hadist, membahas tentang hukum-hukum bacaan di dalam
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Al-qur‟an dan membahas tentang hadis-hadis Nabi.
b) Aqidah Akhlak, membahas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, iman kepada Rasul, Malaikat, dan tentang prilaku-prilaku
terpuji.
c) Fiqih, membahas tentang berbagai macam shalat fardhu, shalat jum‟at,
shalat jamaq dan shalat qasar.
d) Sejarah Islam, membahas tentang sejarah singkat Nabi Muhammad
SAW. Serta dakwah-dakwahnya. (Abdurrahman An Nahlawi.
1995.28)
e) Tujuan pendidikan Agama Islam di SMP
Setiap pendidikan yang dilakukan baik secara formal dan non
formal tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang dimaksud
dengan tujuan adalah “sasaran yang ingin dicapai”. Lebih jauh dijelaskan
tujuan adalah “ sasaran yang ingin dicapai seseorang atau sekelompok orang
setelah melakukan suatu kegiatan. Dari pengertian diatas dapat dipahami
bahwa tujuan adalah suatu yang ingin hendak dicapai setelah melakukan
aktivitas atau kegiatan.
Sedangkan tujuan pendidikan dijelaskan dalam UU sistem
pendidikan nasional No.20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri dan menjadi warga
yang demokratis serta bertanggung jawab.
Menurut sudiyono, tujuan pendidikan agama Islam adalah
perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses
pendidikan baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya
maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu itu
hidup. (Sujiono,31)
Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pendidikan agama
Islam adalah menanamkan nilai agama untuk dihayati dan diamalkan dalam
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kehidupan sehari-hari serta memberikan kemampuan untuk kelangsungan
hidup, baik dalam melaksanakan tugas maupun menghadapi problem atau
masalah yang dihadapinya.
Adapun tujuan pendidikan agama islam dibagi menjadi 2, yaitu:
a) Tujuan umum
Adapun

yang dimaksud

dengan

tujuan

umum

adalah

membimbing anak agar mereka menjadi muslim sejati, beriman teguh,
beramal shaleh dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat,
agama dan Negara. Tujuan agama Islam meliputi aspek kemajuan yang
meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan.
b) Tujuan khusus
Adapun yang dimaksud dengan tujuan kusus pendidikan agama
Islam adalah tujuan pada setiap tingkat yang dilalui. Lebih jauh dijelaskan
bahwa tujuan khusus lebih praktis sifatnya sehingga konsep pendidikan
agama Islam tidak hanya sekedar idealisme ajaran-ajaran islam tetapi juga
dapat difokuskan sebagai harapan yang dicapai dalam tahap proses
pendidikan sekaligus dapat pula dinilai hasil-hasil yang telah dicapai.
Jadi tujuan khusus dapat diartikan sebagai tujuan yang
diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan seharihari dan dijadikan sebagai peganggan hidup.
2. Konsep Tentang Motivasi Belajar
1

Pengertian Motivasi
Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang berarti bergerak atau
to move. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan kekuatan
yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut
bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat
diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa rangsangan, dorongan atau
pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tersebut.
Motivasi adalah proses mendorong kekuatan yang terdapat dalam
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diri seseorang atau kelompok untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah
laku yang lebih baik dalam mengetahui kebutuhan tingkah laku yang lebih
baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian motivasi dalam
pengertian tersebut memiliki dua aspek, yaitu adanya dorongan dari dalam dan
dorongan dari luar untuk mengadakan perubahan dari suatu keadaan pada
keadaan yang diharapkan, serta usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu
tujuan.
Menurut Clayton Alderfer dalam Gullam dan Lisa menyatakan
bahwa motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan
kegiatan belajar yang di dorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil
belajar sebaik mungkin.

Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar yang di tunjukan
rasa antusias dan senang ketika belajar. Pada hakikatnya motivasi belajar
adalah dorongan internal dan ekternal pada siswa siswi yang sedang belajar
untuk mengadakan perubahan tingkah laku. (Hamzah B,Uno, 2011:21)
Memotivasi murid adalah menciftakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak
mau melakukan sesuatu apa yg bisa dilakukannya (Zakiah Daradjat:
2004,140).
Menurut Crider, motivasi adalah sebagai abstrak keinginan yang
timbul dari diri seseorang dan langsung ditujukan kepada suatui objek,
sedangkan menurut S. Nasution, motivasi adalah menciptakan kondisi yang
sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang dapat
dilakukannya, (Ramayulis,2005:119)
Menurut Alif Sabri dalam bukunya ”Psikologi” Motivasi adalah “suatu
kesiapan yang menjadi individu cendrung untuk melakukan kegiatan-kegiatan
tertentu. Menurut Sudirman AM. Motivasi adalah “perubahan energi dalam
diri seseorang yang ditandai munculnya “feeling” dan di dahului dengan
tanggapan terhadap adanya tujuan.
Motivasi akan dirangsang karena ada tujuan, jadi motivasi dalam hal
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ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi
memang muncul dari dalam diri suatu manusia, kemunculannya karena
terangsang/ terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan,
tujuan ini akan menyangkut kebutuhan.
Dari beberapa pengertian diatas, peneliti

dapat menyimpulkan

bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan yang timbul pada diri anak
didik dalam mempelajari apa yang diajarkan oleh guru sehingga diperoleh
pengetahuan, pemahaman, pengalaman belajar, perubahan sikap dan prilaku
serta pola piker pengalaman belajar yang lebih baik dalam kehidupan seharihari.
2

Indikator Motivasi
Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswasiswa yang sedang belajar untuk mangadakan perubahan tingkah laku pada
umumnya dengan berupa indikator atau unsur yang mendukung. Hal ini
mempunyai peranan besar dalam kenerhasilan seseorang dalam belajar.
Indikator motivasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil,
2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar,
3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan,
4) Adanya penghargaan dalam belajar,
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar,
6) Adanya lingkungan belajaryang

kondusif sehingga memungkinkan

seseorang siswa belajar dengan baik.
3

Fungsi Motivasi
Motivasi sebagai suatu proses, mengantarkan murid kepada
pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar. Sebagai
proses, motivasi mempunyai fungsi, antara lain:
a. Memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat dan siaga.
b. Memuaskan perhatian anak pada tugas-tugas yang berhubungan dengan
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pencapaian tujuan pembelajaran
c. Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka
panjang.
Motivasi juga bertalian dengan suatu tujuan yang berpengaruh pada
aktivitas maka fungsi motivasi menurut Sadirman AM adalah :
a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor
yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor
penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.
Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang
harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang
harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisikan
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Dengan melihat uraian diatas maka dapat dipahami bahwa dengan
adanya motivasi maka akan dapat mebangkitkan kegairahan dalam kegiatan
belajar mengajar.
4

Macam-macam motivasi
Menurut Chaplin dalam buku Abdul Rahman Saleh motivasi dapat
dibagi menjadi dua, yaitu physiological drive dan social motives.
physiological drive ialah dorongan-dorongan yang bersifat fisik, seperti lapar,
haus dan sebagainya. Sedangkan social motives ialah dorongan-dorongan
ingin selalu berbuat baik, dan etis.
Sealin itu Woood Wort juga mengklasifikasikan motivasi menjadi dua,
yaitu:
1) Unlearned motives, adalah motivasi pokok yang tidak dipelajari atau
motivasi bawaan. Yaitu motivasi yang dibawa sejak lahir, seperti dorongan
untuk makan, minum, seksual, bergerak,dan istirahat. Motif ini sering di
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sebut juga motivasi yang isyaratkan secara biologis.
2) Learned biologis, adalah motivasi yang timbul karena dipelajari, seperti
mislanya: dorongan untuk belajar sesuatu cabang ilmu pengetahuan,
mengejar jabatan, dan lain sebagainya.motivasi ini sering disebut motivasi
yang isyarakatkan secara sosial, karena manusia hidup dalam lingkungan
sosial.
Selain kedua tokoh diatas, beberapa psikologi ada yan membagi
motivasi menjadi dua:
1) Motivasi Instrinsik
Ialah motivasi yang berasal dari diri seseorang itu sendiri tanpa di
rangsang dari luar. Misalnya, orang yang gemar membaca, tidak usah ada
yang mendorong, ia akan mencari sendiri buku-buku untuk dibaca. Motif
instrinsik juga diartikan sebagai motivasi yang pendorongnya ada kaitan
langsung dengan nilai-nilai yang terkandung didalam tujuan pekerjaan
sendiri. Mislanya, seorang mahasiswa tekun mempelajari mata kuliah
psikologi karena ia ingin sekali menguasai mata kuliah itu.
Ada beberapa macam terbentuknya Motivasi Intrinsik dalam
kegiatan belajar mengajar sebagai berikut:
a. Adanya kebutuhan
Disebabkan oleh adanya sesuatu kebutuhan, maka hal ini menjadi
pendorong bagi anak untuk berbuat dan berusaha untuk mencapai tujuan.
b. Adanya cita-cita tujuan
Mungkin bagi anak kecil belum mempunyai cita-cita atau jika
mempunyai cita-cita, mungkin cita-cita itu masih sederhana (simple).
Tetapi gambaran tentang cita-cita ini pun semakin jelas dan tegas. Anak
ingin mempunyai cita- cita untuk menjadi sesuatu. Dengan adanya citacita maka anak didikpun akan beruasha untuk mencapainya.
c. Keinginan tentang kemajuan dirinya
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Menurut Sardiman bahwa melalui aktualisasi diri pengembangan
kompetensi akan meningkatkan kreatifitas seseorang dalam hal ini adalah
guru, keinginan dan kemajuan diri ini menjadi salah satu keinginan bagi
setiap individu”. (Nassution,1995:19) Di dalam proses belajar gurulah yang
memegang peranan penting dalam meningkatkan keinginan siswa.
d. Minat
Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat
sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok dan
proses belajar itu akan berjalan kalau disertai dengan minat .
2) Motivasi Ekstrinsik
Yaitu motivasi yang datang karena adanya perangsang dari luar,
seperti: seorang mahasiswa rajin belajar karena akan ujian. Motivasi ekstrinsik
juga dapat diartikan sebagai motivasi yang pendorongnya tidak ada
hubungannya dengan nilai yang terkandung dalam tujuan pekerjaan. Seperti
seorang mahasiswa mau mengerjakan tugas karena takut pada dosen.
Menurut Chalijah Hasan motivasi ekstrinsik adalah jenis motivasi
ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu apakah karena adanya
ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan kondisi yang
demikian akhirnya ia mau melakukan sesuatu. Sedangkan Sardiman
menyebutkan motivasi ekstrinsik itu adalah motif-motif yang aktif dan
fungsinya karena adanya perangsang dari luar. (Slameto,60)
Motif ekstrinsik dapat pula dikatakan sebagai suatu bentuk motivasi
yang di dalamnya aktivitas mengajar yang diteruskan berdasarkan dorongan
dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.
Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi
ekstrinsik itu aktif jika di rangsang dari luar dan mempunyai kontribusi besar
dalam meningkatkan prestasi siswa tarulah linkungan sebagai salah satu
terpengaruh dalam proses pendidikan.
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5

Peranan Motivasi
Motivasi secara umum dapat membantu dalam memahami dan
menjelaskan prilaku individu, termasuk ketika tiap-tiap individu atau
sekelompok individu melakukan aktivitas pembelajaran. Terdapat beberapa
peranan penting motivasi dalam aktivitas pembelajaran, antara lain:

1) Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar
Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang
yang sedang menjalani aktivitas pembelajaran dihadapkan pada beberapa
masalah yang memerlukan pemecahan dan dapat dipecahkan melalui hal-hal
atau pengalaman yang pernah dilalui dalam pembelajaran. Bagi seseorang
pembelajar, adalah penting untuk mengaitkan antara materi belajar dengan
pengalaman yang pernah dilalui oleh seorang peserta belajar.
2) Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar
Peranan

motivasi

dalam

memperjelas

tujuan

belajar

erat

hubungannya dengan makna belajar bagi seseorang. Seorang pembelajar yang
baik akan dapat mengarahkan pembelajaran pada pemaknaan atau penjelasan
tentang arti penting kegiatan pembelajaran pada para peserta belajar. Akan
lebih baik lagi jika para peserta belajar telah mengetahui dan merasakan
kemanfaatan dari materi-materi pembelajaran yang hendak mereka jalani.
3) Peran motivasi dalam menentukan ketekunan belajar
Motivasi dikatakan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
ketekunan dan ketahanan daya belajar dalam proses pembelajaran. Seseorang
peserta belajar akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalani prosese-proses
belajarnya apabila ia yakin akan dapat memperoleh hasil yang baik. Demikian
pula sebaliknya, ia cendrung mengalami penurunan semangat manakali
menyadari bahwa hasil belajar yang sukar untuk ia peroleh. Siswa akan
tergoda melakukan hal lain apabila seseorang kurang atau tidak memiliki
motivasi untuk belajar, maka dia tidak akan tahan lama untuk belajar.
6

Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
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Didalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik instrinsik
maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, peserta didik dapat
mengembangkan aktifitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara
ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.
Ada beberapa cara untuk menumbuhkan dan membangkitkan siswa
agar melakukan aktisfitas belajar diataranya sebagai berikut:
1) Hadiah
Hadiah merupakan alat pendidikan yang bersifat positif dan fungsinya
sebagai alat pendidik represif positif juga merupakan alat pendorong untuk
siswa belajar lebih aktif. Guru dapat memilih macam-macam hadiah dengan
disesuaikan dengan sutuasi dan kondisi tertentu.
Motivasi dalam bentuk hadiah ini dapat membuahkan semangat belajar
dalam mempelajari materi-materi khususnya pelajaran pendidikan agama
islam, seorang guru yang profesional harus memilih waktu yang tepat, yaitu
kapan hadiah tersebut akan diberikan untuk mendatangkan pengaruh positif
terhadap siswa. hal ini disebutkan juga sebagai bagian dari metode mengajar
atau teknik yang dipakai dalam mengajar. (Basyiruddin Usman, 2002)
2) Kompetensi
Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat untuk
mendorong belajar siswa agar berprestasi, baik persaingan individu maupun
kelompok dalam rangka meningkatkan prestasi akademik siswa. Memang
unsur persaingan itu banyak digunakan dalam dunia industri dan perdagangan,
tetapi sangat baik jika digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa
guna menumbuhkan motivasi belajar siswa agar lebih giat dan semangat lagi
belajar dalam meniapkan diri untuk mengikuti kopetensi.
3) Hukuman
Ishom Ahmadi menyebutkan, “Hukuman adalah termasuk alat
pendidikan represif yang bertujuan menyadarkan siswa agar melakukan hal-
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hal yang baik dan sesuai dengan tata aturan yang berlaku”. Sebelum hukuman
diberikan, hendaknya pendidikan atau guru mengetahui tahapan-tahapan
seperti yang disebutkan oleh Ishom Ahmadi, a) pemberitahuan, b) teguran, c)
peringatan, d) hukuman. (Sardiman,45)
Hukuman merupakan pendidikan yang tidak menyenangkan, alat
pendidikan yang bersifat negatif, namun demikian dapat menjadi alat motivasi
atau pendorong untuk mempergiat belajar siswa bertujuan agar siswa akan
berusaha untuk mendapatkan tugas yang menjadi tanggung jawanya demi
terhindar dari hukuman.
4) Pujian
Menurut Sadirman, bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus
merupakan motivasi yang baik. (Muhibbinsyah, 2003:53) Apabila siswa
berhasil dalam kegiatan belajar guru perlu memberikan pujian pada siswanya.
Positifnya pujian tersebut siswa dapat termotivasi untuk meningkatkan
prestasi, akan tetapi pujian yang diberikan kepada siswa tidak berlebihan
karena apabila terlalu sering anak akan menjadi besar kepala dan manja, oleh
karena itu pujian hendaknya diberikan secara wajar saja agar menjadi
motivasi bagi siswa untuk lebih meningkatkan lagi prestasi. memberi pujian
kepada anak yang membuat mereka terasa dibimbing untuk belajar (Samsul
Munir Amir: 2013.114)
Memberikan pujian selain dapat membangun nilai positif kepada diri
siswa yang dipuji juga dapat membangun semangat buat teman-teman yang
lain untuk lebih giat lagi dalam belajar. Contohnya ketika anak berhasil
mengharumkan nama sekolah baik ditingkat kecamatan, kabupaten maupun
provinsi yang meraih juara didalam bidang tertentu baik secara individu
maupun kelompok.
5) Memberi angka
Angka di maksud disini adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil
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aktivitas belajar anak didik. Angka yang di berikan kepada setiap anak didik
biasanya bervariasi, sesuai hasil ulangan yang telah mereka peroleh dari hasil
penilaian guru bukan karena belas kasihan guru. Angka merupakan alat
motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk
mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka di
masa mendatang. Angka ini biasanya terdapat dalam buku raport sesuai
jumlah mata pelajaran yang di programkan dalam kurikulum.
6) Memberi ulangan
Ulangan

bisa

dijadikan

alat

motivasi.

Anak

didik

biasanya

mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan.
Oleh karena itu, ulangan merupakan strategi yang cukup untuk untuk
memotivasikan anak didik agar lebih giat belajar.
7) Mengetahui hasil
Mengetahui hasil belajar bisa di jadikan sebagai alat motivasi, Dengan
mengetahui hasil, anak didik terdorong untuk belajar lebih giat. Apalagi bila
hasil belajar itu mengalami kemajuan, anak didik berusaha untuk
mempertahankan atau bahkan meningkatkan identitas belajarnya guna
mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik di kemudian hari atau pada
semester catur wulan berikutnya. Dengan hal tersebut siswa akan lebih
bersemangat dengan apa yang mereka dapatkan bahkan akan dipertingkatkan
lagi.
B. Studi Relevan
Penelitian Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di
sekolah menengah pertama negeri 29 Merangin adalah hasil pemikiran penulis
lansung dengan cara melakukan penelitian lansung kelapangan, dan setelah itu
baru mendapat masalah dan menjadi skiripsi. Berbagai temuan yang penulis
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temukan dilapangan dengan sumber yang bermacam-macam. Study yang
relevan dengan penelitian ini antara lain :
1.

Penelitian Muhammad Azam Munasir tahun 2017 tentang Peran guru
pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di
Sekolah dasar negeri 03 Metro Barat kota Metro. Dalam penelitian yang
disimpulkan bahwa beberapa siswa masih kurang motivasi dalam belajar
contohnya masih terdapat beberapa siswa yang malas membaca materi
yang diberikan oleh guru, tidak mendengarkan penjelasan guru, juga ada
beberapa siswa yang terlambat masuk kedalam kelas.
Permasalahan pokok pada latar belakang penelitian tersebut dinyatakan
bahwa: masih adanya siswa yang kurang motivasi dalam belajar,
sedangkan para guru sudah cukup baik, seperti memeberikan motivasi
kepada siswa, pendekatan-pendekatan emosional kepada individu siswa.

2.

Penelitian Masyuni Weka Heri Setiawan Stretegi guru pendidikan agama
Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa Sekolah Dasar negeri
134 Kalumpang kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba. Dalam
penelitian tersebut disimpulkan secara gambaran umum berdasarkan ratarata motivasi belajar tergolong rendah, hal tersebut dapat dilihat ketika
pembelajaran sedang berlansung, pada pembelajaran berlansung masih
banyak siswa yang keluar masuk ruangan, tidak bersemangat dalam
mengikuti proses pembelajaran serta aktivitas yang ditunjukkan siswa
tidak pada tempatnya seperti ribut didalam kelas sehingga proses
pembelajaran tidak kondusif, hal tersebut menunjukkan bahwa motvasi
belajar siswa di SD negeri 134 Kalumpang kec, Bontotiro kab,
Bulukumba prov. Sulawesi Selatan.
Permasalahan yang terlihat sebuhungan dengan permasalahan disekolah
kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang
sampaikan oleh guru dan beberapa siswa masih suka melanggat tata tertip
sekolah seperti berkelahi dan datang tidak tepat waktu.
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Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan dan
persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu:
a) Persamaan
Persamaanya

adalah

penelitian

menganai

peran

guru

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
disekolah tertentu. Didalam penelitian ini sama-sama membahas
bagaimana stretegi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa.
b) Perbedaan
Dari hasil penilitian saya dengan penelitian diatas terdapat
perbedaan bagaimana upaya yang dilakukan guru pendidikan agama
Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan terdapat
beberapa kendala yang berbeda pula. Didalam penelitian saya terdapat
peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam
pembelajaran pendidikan agama Islam dan kendali yang dihadapi oleh
guru umumnya datang dari lingkungan, perilaku menyimpang seperti
sisiwa yang terlambat, berkelahi dan kurangnya pengawasan dari
guru.
Sedangkan dari penelitian study relevan diatas kendala yang
dihadapi oleh guru berupa factor-factor yang timbul dari lingkungan
siswa baik disekolah maupun diluar sekolah.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya
untuk memberikan jawaban atas masalah yang telah di bentangkan, karena
pendekatannya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain
penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan peristiwa yang sedang
berlansung berdasarkan fakta dan informasi yang diperolah dari lapangan
(observasi) dan dianalisis berdasarkan variabel yang satu dengan yang lainnya
sebagai upaya untuk memberikan solusi modernisasi pendidikan dalam
meningkatkan wawasan keilmuan siswa SMP Negeri 29 Merangin pada
umumnya dan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 29 Merangin khususnya.
Menurut Bogdan dan Taylor mendefenisikan metode kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghadirkan data diskriptif beberapa kata tertulis
atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. (Lexy,
J.Maleong,2006;4)
Denzing dan Linclon mendefenisikan metode kualitatif merupakan
penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan
penomena yang telah terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai
metode yang ada. Dengan karateristik yang khas yang dimiliki, penelitian
kualitatif meiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian
kuantitatif. (Sukardi,2003:158)
Metode kualitatif bertolak pada penomenalogis yang mendekatkan
pada pemahaman tingkah laku manusia sebagaimana yang dimaksud oleh
pelakunya sendiri. Pandangan penologis tidak mengakui bahwa penelitian
tahu makna sesungguhnya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh
orang-orang yang sedang diteliti.
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B. Setting dan subjek penelitian
1. Setting penelitian
Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 29 Merangin. yang terletak
dikecamatan Jangkat Timur, kabupaten Merangin. Dengan alasan sekolah ini
adalah sekolah yang menurut peneliti sebagai sekolah yang terbilang di pelosok
daerah, dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) adalah sekolah pertama
satu-satunya SMPN yang ada dikecamatan Jangkat Timur, kabupaten Merangin.
2. Subjek penelitian
Atas berbagai pertimbangan sebagaimana ditemukan di atas maka akan
di jadikan sebagai informan (subjek penelitian) ini adalah:
a) Tenaga pendidik dalam mata pelajaran PAI (pendidikan agama Islam)
b) Para siswa dan siswi di SMP
Adapun teknik pengambilan sampel dan informan dalam penelitian ini
menggunakan

Purposive

Sampling.

Purposive

Sampling,

yaitu

teknik

pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono,
2008, hlm. 300).
Sebagai objek utama yaitu guru pendidikan agama Islam yang mengajar
di kelas VIII dan sebagai resfondennya yaitu siswa-siswi yang belajar dikelas
VIII di SMP Negeri 29 Merangin. adapun sumber informasi untuk memperolah
data tentang realita pendidikan yang diterapkan di SMP Negeri 29 Merangin.

C. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta sumbersumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain data
sekunder dapat diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa
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yang bersifat lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan sebagai data
pelengkap atau data pendukung dari data primer.
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh lansung dari sumbernya, di
amati dan dicetak untuk pertama kalinya, (Lexy J.Maleong 2004:20) data primer
yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana
peran guru pendidikan agama Islam (PAI) dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dikelas VIII SMP Negeri 29
Merangin, dan bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan
agama Islam di kelas VIII SMP Negeri 29 Merangin.
b. Data sekunder
Data

sekunder

adalah

data

yang

bukan

diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti, misalnnya dari biro statistik, majalah, Koran,
keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. (Lexy J.Maleong 2004:91) data
sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil melalui dokumentasi
mengenai gambaran umum tentang keadaan sekolah menengah pertama (SMP)
negeri 29 Merangin seperti :
1) Historis dan geografis
2) Struktur organisasi
3) keadaan tenaga pendidik
4) keadaan sarana dan prasarana
2. Sumber data
sumber data adalah dimana sumber data diperoleh. (Amirul Hadi,
1998:122) Sumber data yaitu berbentuk perkataa maupun tindakan, yang
diperoleh melalui wawancara sumber data peristiwa (situasi) yang didapat
melalui observasi. dan sumber data berupa dokumen didapat dari sumber data
terkait.
Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan
dokumentasi meliputi :

31

a) Sumber data berupa manusia, yakni para tenaga pengajar (guru) pendidikan
agama Islam (PAI) dan siswa.
b) Sumber data berupa suasana, dan kondisi proses belajar-mengajar dan
suasana aktivitas siswa di SMP Negeri 29 Merangin.
c) Sumber data berupa dokumentasi, berupa poto kegiatan, arsip dokumentasi
asli yang berhubungan dengan keadaan siswa-siswi baik jumlah dan sistem
pembelajaran di SMP Negeri 29 Merangin.

D. Teknik Pengumpulan Data
1

Observasi
“Metode obsevasi atau disebut juga pengamatan merupakan kegiatan
pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera”.
(Suharsimi Arikunto, 2006:156) Metode ini dilakukan dengan jalan terjun
lansung kedalam lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai dengan
pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi data yang
dibutuhkan. Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara
lansung data yang ada dilapangan, terutama data yang ada disekolah
menengah pertama negeri 29 Merangin, kabupaten Merangin.
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang mana secara
lansung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penerapan dan
proses pendidikan disekolah. langkah-langkah yang dilakukan.
a) Mengamati jenis-jenis peraturan yang ada disekolah sekolah menengah
pertama Negeri 29 Merangin.
b) Mengamati bentuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam
yang diterapkan disekolah menengah pertama negeri 29 Merangin.
c) Mengamati tingkah laku para siswa-siswi selama proses pembelajaran
sedang berlansung dikelas VIII sekolah menengah pertama negeri 29
Merangin.
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d) Memperhatian kemampuan para siswa dalam memahami ilmu agama
Islam dikelas VIII sekolah menengah pertama negeri 29 Merangin.
2

Wawancara
“Wawancara

adalah

sebuah

dialog

yang

dilakukan

oleh

pewawancara untuk memperolah informasi dari terwawancara. (Suharsimi
Arikanto, 2006:153). Metode ini penulis gunakan adalah untuk memperolah
data melalui wawancara lansung dengan resfonden, secara terpenting antara
peneliti dengan orang yang memberikan informasi dengan menggunakan
daftar wawancara. Adapun datanya meliputi:
a) Metode yang digunakan didalam proses pembelajaran pendidikan agama
Islam supaya siswa-siswi semangat dalam belajar agama Islam disekolah
menengah pertama negeri 29 Merangin.
b) Upaya-upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam untuk
menumbuhkan semangat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan
agama Islam dikelas VIII sekolah menengah pertama negeri 29 Merangin.
3

Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara untuk mencari data mengurai hal-hal atau
variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrif, buku, surat kabar,
majalah, notulen rapat, prasasti, legger agenda dan lain sebagainya.
(Suharsimi Arikarto, 2006: 231). Dokumentasi digunakan penulis sebagai
instrument utama untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan
dengan gambaran umum sistem pendidikan di sekolah, dalam mata pelajaran
pendidikan agama Islam pada khususnya. Dokumentasi yang dimaksud
seperti:
a) Historis dan geografis
b) Struktur organisasi
c) Keadaan siswa-siswi
d) Keadaan sarana dan prasarana
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E. Teknik Analisis Data
Untuk mengalisi data, maka penulis menggunakan analisis data
kualitatif. Data kualitatif ini akan dianalisis dengan:
1) Analisis Domain
Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperolah
gambaran yang umum dan menyuluruh tentang situasi sosial yang diteliti
atau objek penelitian. Data diperoleh dari grand tour. hasilnya berupa
gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum
pernah diketahui. dalam analisis ini informasi yang diperolah belum
mendalam, masih permukaan, namun menemukan domain-domain atau
katagori atau situasi-situasi sosial yang diteliti. (Sugiono, 2007: 349).
Analisis domain ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh
dari lapangan penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai sistem
pendidikan atau metode pembelajaran guru pendidikan agama Islam
dalam meningkat motivasi belajar siswa dalam pendidikan agama Islam di
SMP Negeri 29 Merangin.
2) Analisis Taksonomi
Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehinga ditemukan
domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya
domain yang dipilih oleh peneliti ditetapkan sebagai focus penelitian.
perlu

diperdalam

lagi

melalui

pengumpulan

data

dilapangan.

pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan.
Wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul
menjadi banyak. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi
yang disebut dengan taksonomi. (Sugiono, 2007: 356). Analisis taksonomi
ini digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan dilapangan
penelitian secara garis besarnya yaitu bagaimana sistem pendidikan di
SMP Negeri 29 Merangin, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam
khususnya.
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3) Analisis Komponensial
Pada analisis kompensional yang dicari untuk diorganisasikan
dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justrus yang
memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan
data yang bersifat triagulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan
berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. (Sugiono, 2007: 359360).
Ada delapan langkah yang dilakukan dalam analisis komponen
yaitu:

1). memiliki domain yang akan dianalisis, 2) mengidentifikasi

seluruh kontras yang telah ditemukan, 3) menyiapkan lembar paradigma,
4) mengidentifikasi dimensi kontras yang yang memiliki dua nilai, 5)
menggabungkan dimensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu, 6)
menyiapkan pernyataan kontras untuk ciri yang tidak ada, 7) mengadakan
pengamatan terpilih untuk melengkapi data, dan 8) menyiapkan paradigma
lengkap. (Lexy J.Maleong. 2004: 306-307).
Analisis komponensial ini digunakan untuk menganalisis data
yang diperolah dari lapangan penelitian secara garis besarnya yaitu:
mengenai Perhatian guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan
semangat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di
kelas VIII sekolah menengah pertama negeri 29 Merangin.

C. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Diskusi dengan teman sejawat
Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data
yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat mengkaji
informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para
responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
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2. Perpanjang waktu penelitian
Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam
situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di teliti,
serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
3. Trianggulasi data
Trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memamfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. penelitian ini
menggunakan trianggulasi dengan bersumber membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan/ informasi yang diperoleh melalui
penelitian kualitataif.
Trianggulasi dengan metode menurut Maleong adalah: pertama,
pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian berupa teknik
pengumpulan data. kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa
sumber data dengan metode yang sama. trianggulasi dengan penyidik
dengan memampaatkan pebeliti atau pengamatan lainnya untuk keperluan
pengecekan kembali derajat kepercayaan data atau dengan cara
membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.
Sedangkan, Trianggulasi dengan teori dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu induktif dan secara logika. (Lexy J.Maleong, 2004: 3006-3007). Hal
ini dapat dicapai dengan.
a)

Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara

b)

Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi

c)

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
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D. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian di lapangan, maka
peneliti menyusun agenda penelitian secara sistematis yang terlihat pada tabel
3.1 di bawah ini:
Tabel 1.1
Jadwal Penelitian
N
o

Jenis
kegiatan
Penelitian

1

Pembuatan
proposal
Penyusunan
proposal
Pengurus
izin dan
pelaksanaan
seminar
Perbaikan
proposal
Pengurusan
izin riset
Pengumpula
n data
Penelitian
laporan

2
3

4
5
6
7

Juli
2020

BULAN TAHUN 2020
Agustus
Septembe Oktober
2020
r
2020
2020

Nopembe
r
2020

 g
j
x x X
X

x
x
x x
x x

Jadwal penelitian ini, bisa berubah sewaktu-waktu

Desem
ber
2020

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah Berdirinya SMPN 29 Merangin
SMP Negeri 29 Merangin berada di Jl. Air Terjun, Rantau Suli, Kec.
Jangkat Timur, Kab. Merangin, Prov. Jambi. SMP Negeri 29 Merangin
didirikan pada tahun 2002 oleh para tokoh agama dan masyarakat setempat
dengan luas tanah 9,600 M2 yang merupakan tanah milik pemerintah. adapun
NSS :201100602039 NPSN :10505024 dan kode pos :37372 SMP Negeri 29
Merangin dipimpin oleh Nasution S,Pd selaku kepala sekolah.
Sebelum menyelesaikan pembangun gedung SMPN 29 Merangin,
untuk semestara untuk sementara waktu SMP Negeri 29 Merangin
menggunakan gedung SD didesa Rantau Suli kecamatan Jangkat Timur, tahun
didirikan 2002, tahun beroperasi 2002 status tanah milik pemerintah.
2. Letak Geografis SMP Negeri 29 Merangin
SMP Negeri 29 Merangin berada didesa Rantau Suli, Kecamatan
Jangkat Timur. Kabupaten Merangn, provinsi Jambi. SMP Negeri 29
Merangin merupakan sekolah yang lokasinya dapat dijangkau oleh siswa.
yang dimana sekolah SMP Negeri 29 Merangin apabila siswa ingin pergi
kesekolahnya harus menggunakan kendaraan. SMP Negeri 29 Merangin
terletak di ibu kecamatan, berikut ini adalah profil sekolah SMP Negeri 29
Merangin.
1. Nama Sekolah

: SMP Negeri 29 Merangin

2. Alamat Sekolah

: Jl. Air Terjun, Rantau Suli, Kecamatan Jangkat
Timur, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

3. Tahun dibangun

: 2002-07-01

4. NPSN

: 10505024

5. NSS

:201100602039
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6. SK pendirian sekolah

: 421 .3/09/PDK/2002

7. Status

: Negeri

8. Akreditasi

:C

Orbitasi
a. Jarak Dari Desa Ke Kota Kecamatan

:-

b. Jarak dari Desa KeKabupaten

: 97 Km

c. Jarak Desa Ke Kota Provinsi

: 334 Km

3. Visi dan Misi Sekolah SMPN 29 Merangin
Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilam untuk hidup
mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Visi dan Misi di setiap
sekolah adalah suatu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui
tingkat pendidikan dan pengajaran. untuk itu disetiap sekolah yang ada
dimasing-masing daerah pasti mempunyai Visi Misi yang harus dijalankan.
Berkaitan dengan hal tersebut SMP Negeri 29 Merangin sebagai lembaga
pendidikan yang ada dikecamatan Jangkat Timur mempunyai bebera Visi
Misi yakni :
a. VISI “Membangun sekolah yang: terampil, inovatif, unggul dan berakhlak
mulia”.
1) Terwujudnya penghayatan dan mengamalan terhadap ajaran Agama.
2) Terwujudnya siswa yang terampil dalam mengoperasikan komputer.
3) Terwujudnya siswa inovatif di berbagai Ilmu pengetahuan dan
teknologi.
4) Terwujudnya prestasi dalam Akademik.
5) Terwujudnya prestasi dalam bidang non Akademik.
6) Terwujudnya kegiatan olahraga berprestasi dan ekstrakulikuler lainnya
secara berencana dan bersenambungan untuk menggali potensi yang
dimiliki oleh siswa dan mendorongnya untuk berprestasi.
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7) Terwujudnya penerapan tata tertip sekolah dan untuk menumbuhkan
rasa disiplin dan rasa tanggung jawab.
8) Terwujudnya pelestarian seni budaya daerah.
b. MISI
Berdasarkan Visi diatas maka Misi SMPN 29 Merangin yaitu:
1) Mewujudkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama.
2) Mewujudkan siswa yang terampil dalam mengoperasikan komputer.
3) Mewujudkan siswa yang inovatif di berbagai Ilmu pengetahuan dan
teknologi.
4) Mewujudkan prestasi dalam bidang akademik.
5) Mewujudkan prestasi dalam bidang non akademik.
6) Mewujudkan

kegiatan

olahraga

berprestasi,

dan

kegiatan

ekstrakulikulier lainnya secara terencana dan berkesinambungan untuk
menggali potensi yang dimiliki oleh siswa dan mendorongnya untuk
berprestasi.
7) Mewujudkan penerapan tata tertib sekolah dan untuk menumbuhkan
sikap disiplin dan rasa tanggung jawab.
8) Mewujudkan dan melestarikan seni budaya daerah yang merupakan
bagian dari kebudayaan nasional.
4. Mengamati Kondisi Fasilitas Sarana dan Prasarana
Disamping faktor guru dan murid, faktor sarana dan prasarana tidak
kalah pentingnya. dalam menunjang proses belajar mengajar sebab sarana
merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang proses belajar
mengajar. sarana dan prasarana meliputi ruang belajar kelas, perpustakaan,
papan tulis dan lain sebagainya. secara rinci keadaan fasilitas atau sarana dan
prasarana SMP Negeri 29 Merangin.
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Tabel 2.1 Keadaan sarana dan prasarana SMPN 29 Merangin.
Keadaan
No

Data
keadaan

Jumla

Baik

RB

RS

RR

Kekurangan

h

sekolah
1

Kursi tamu

1

1

-

-

-

-

14

14

-

-

-

-

14

14

-

-

-

-

Kasek
2

Meja
Guru/Tu

3

Kursi Guru/
Tu

4

Meja murid

70

55

15

-

-

-

5

Kursi murid

70

60

10

-

-

-

6

Lemari

5

4

1

-

-

-

7

Papan tulis

6

4

2

-

-

-

8

Papan data

3

3

9

Mesin tik

2

2

-

-

-

-

10 Komputer

7

5

2

-

-

-

11 Televisi

2

1

1

-

-

-

12 Buku Paket

531

531

-

-

-

-

13 Pengeras

1

1

-

-

-

-

14 Jam Dinding

2

2

-

-

-

-

15 Alat Peraga

20

20

-

-

-

-

16 Kursi

4

4

-

-

-

-

800

800

-

-

-

-

Suara

Tunggu
17 Buku
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Perpustakaan
18 Ruang

9

9

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Belajar
19 Mushollah
20 Gudang
21 Ruang Lab
1. Lab. IPA

1

1

-

-

-

-

2. Lab.Kom

1

1

-

-

-

-

Berdasarkan paparan tabel diatas, terlihat bahwa sarana dan
prasarana SMP Negeri 29 Merangin tergolong masih kurang, karena sarana
dan prasarana yang sangat menunjang dalam proses belajar mengajar seperti,
laboratorium bahasa, ruang terampil belum ada. sehingga proses belajar
mengajar di SMP Negeri 29 Merangin berjalan dengan kekurangankekurangan yang ada, dan sedang diusahakan untuk mengadakan sarana yang
belum ada.
5. Keadaan Siswa SMP Negeri 29 Merangin
Siswa adalah anak didik yang memerlukan didikan, bimbingan dan
arahan yang siap untuk di ajarkan, dan memerlukan ilmu pengetahuan. Tugas
mengajar untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik dengan
bimbingan yang baik akan terjadi terarah.
Dari sumber data yang penulis peroleh mengenai keadaan siswa di
Sekolah Menengah pertama Negeri 29 Merangin tahun ajaran 2019/2020
dapat dilihat tabel dibawah ini:
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Tabel 3.1 Keadaan siswa SMP Negeri 29 Merangin.
NO KELAS

JUMLAH SISWA
L

P

JUMLAH JUMLAH
ROMBEL

1

VII

17

12

29

2

2

VIII

8

6

14

1

3

IX

9

13

22

1

JUMLAH

34

31

65

3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan siswa di
SMP Negeri 29 Merangin ini berjumlah 34 laki-laki dan 31 perempuan dan
jumlah keseluruhan 65 orang pada tahun ajaran 2019/2020.
6. Keadaan Guru SMP Negeri 29 Merangin
Guru merupakan salah satu komponen pendidikan terpenting dalam
mengembangkan pendidikan disekolah. dengan keberadaan guru proses
pembelajaran dapat berlansung karena guru adalah satu komponen interaksi
antara pendidik dan siswa. Meskipun komponen yang lain mendukung
pendidikan akan tetapi jika guru tidak ada maka proses pembelajaran tidak
akan berlansung.
Keberhasilan peserta didik memerlukan guru yang berkualitas,
kemauan keras, disiplin dan ikhlas dalam

mengajar hal tersebut guna

menciftakan lulusan atau generasi yang berkualitas dan bermutu yang dapat
bersaing ditingkat sekolah terbaik provinsi dan pada sekolah nasional
umumnya, dan dari sumber data yang peneliti temukan.
Adapun keadaan guru yang ada di SMP Negeri 29 Merangin dapat
dilihat tabel di bawah ini.
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Tabel 4.1 Keadaan guru SMP Negeri 29 Merangin
No

Nama Guru

L/P

Jabatan

1

Nasution S.Pd

L

Kepala sekolah

2

Suaidi , A.Md

L

Wakil kepala sekolah

3

Suharjayanti S.Pd

P

Wali Kelas IX

4

Dedy Mulyadi, S.pd

L

Wali Kelas VIII

5

Drs. Mahdar

L

Wali Kelas VII A

6

Noni Shintia Dewi, SE

P

Wali Kelas VII B

7

Rinti Apriani, S.Pd

P

Guru Pendidikan Agama Islam

8

Emi Faridah, S.Pd

P

Guru Bahasa Inggris

9

Asraruddin, S.Pd

L

Guru Ipa Fisika

`10

Syarifuddin, S. Pd

L

Guru Matematika

11

Husmawati, S.Pd

P

Guru PPKN

12

Sri Hartati, S. Pd

P

Guru Bahasa Indonesia

13

Fitriani, S.Pd

P

BP/BK

14

Marwansyah, S.Kom

L

Tata Usaha

Berdasarkan paparan tabel diatas, terlihat bahwa yang mengajar di SMP
Negeri 29 Merangin sebanyak 14 orang yang diri dari 1 kepala sekolah.

B. Temuan Khusus
Peran seorang guru tidak bisa dilepaskan dalam pendidikan, karena
pendidikan bisa berlansung tampa gedung tapi proses pendidikan tidak bisa
tampa peran seorang guru. artinya guru merupakan komponen yang tidak bisa
dilepaskan dari pendidikan.(Observasi, 07 September 2020).
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1. Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Dalam Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam di SMP Negeri 29 Merangin”
Dalam dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan belajar mengajar,
bahwa kelansungan dan keberhasilan proses belajar mengajar bukan hanya
dipengaruhi oleh faktor intelektual saja, melainkan juga oleh faktor-faktor
nonintelektual lain yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan hasil
belajar seseorang, salah satunya adalah kemampuan seseorang dalam
memotivasi dirinya.
Motivasi sangat penting artinya dalam kegiatan belajar, sebab adanya
motivasi mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurangnya motivasi
akan melemahkan motivasi belajar siswa. Motivasi merupakan syarat mutlak
dalam belajar, seorang siswa yang belajar tampa motivasi (atau kurang
motivasi) tidak akan berhasil dengan maksimal.
Berdasarkam hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam di
SMP Negeri 29 Merangin tentang motivasi belajar siswa dalam pembelajaran
pendidikan agama Islam kelas VIII, beliau mengatakan:
“Bagi saya motivasi belajar siswa khususnya kelas VIII dalam
pelajaran saya dapat dikatakan masih kurang, sebab masih ada siswa
yang tidak serius dalam menerima pelajaran atau mengikuti proses
pembelajaran, ada yang ribut dikelas, mengganggu teman, bolos.
Dalam hal ini saya sebagai guru pendidikan agama islam berusaha
untuk menumbuhkan minat belajar mereka salah satunya dengan
memberikan bibingan, menciptakan suasana belajar yang lebih
nyaman, dan memberikan nilai kepada mereka.” (Wawancara, 23
September 2020).
Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan tentang motivasi
belajar siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam masih kurang, hal
ini dapat dilihat dari cara siswa dalam proses belajar mengajar, siswa tidak
serius dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama islam, menggu teman dan
tidak disiplin. Sebab itu usaha dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam

45

dalam meningkat motivasi belajar siswa di SMP Negeri 29 Merangin yaitu
dengan memberikan bimbingan, menciptakan suasana belajar yang kondusif
dan menyenangkan serta memberikan penilaian. Sedangkan dalam motivasi
belajar terhadap perubahan tingkah laku siswa ada indikator yang mendukung.
(Observasi 28 September 2020).
Adapun

indikator

motivasi

belajar

siswa

dalam

pembelajaran

pendidikan agama Islam:
1

Kedisiplinan siswa
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam

kelas VIII, tentang kedisiplinan siswa beliau menuturkan:
“Pada awalnya kedisiplinan siswa di SMP Negeri 29 Merangin dapat
dikatakan masih kurang. Ketika dimata pelajaran saya kadang siswa
yang sering tidak masuk sekolah tampe keterangan, terlambat (2
sampai 3 orang), sehingga saya harus meluangkan waktu 5-10 menit
untuk menunggu siswa yang terlambat. Tetapi hal itu dapat diatasi
salah satunya dengan memberikan hukuman kepada siswa tetapi
hukuman yang bersifat mendidik sehingga menimbulkan efek jerah
dan mereka takut untuk berbuat kesalahan lagi/terlambat lagi.”
(Wawancara 01 Oktober 2020).
Setelah di konfirmasi lansung dengan siswa yang sering terlambat
Gita Febriyahsyah mengatakan :
“Saya sering terlambat datang kesekolah karena malam hari saya
bergadang, saya telat bangun tidur sehingga saya terlambat datang
kesekolah”. (Wawancara. 02 Oktober 2020).
Berdasarkan observasi peneliti tentang kesisiplinan siswa kelas VIII
di SMP Negeri 29 Merangin, peneliti menemukan bahwa ketika melakukan
kegiatan belajar mengajar kadang ada siswa yang terlambat datang dengan
beralasan telat bangun. Sehingga guru pendidikan agama Islam memberikan
terguran dan nasehat kepada siswa yang terlambat. (Observasi 05 Oktober
2020).
2

Kesiapan siswa dalam belajar
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Dari hasil observasi peneliti melihat sebagain siswa kurang siap
untuk belajar. Dalam proses belajar mengajar berlansung kadang ada siswa
yang mengaku tidak membawa pulpent dan buku. Siswa saling meminjam,
bahkan tidak malu meminjam pulpent pada guru. (Observasi 05 oktober
2020). Seorang siswa mengatakan:
“Karena malam harinya saya tidak belajar, makanya saya lupa
mengatur buku pelajaran yang akan dibawa hari ini.” (Wawancara 05
oktober 2020).
Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
sebagian siswa kelas VIII di SMP Negeri 29 Merangin kurang siap untuk
mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat dari adanya siswa
yang terlambat masuk kelas dan ada juga yang lupa membawa buku dan
pulpent.
3 Sikap siswa dalam menerima pelajaran khususnya pelajaran pendidika
agama Islam
Guru pendidikan agama Islam SMP negeri 29 Merangin. ketika di
wawancarai tentang sikap siswa ketika menerima pelajaran pendidikan
agama Islam, beliau mengatakan :
“Pada saat pelajaran saya, ada siswa yang aktip ada juga yang tidak
aktip. Yaitu saat diberikan pertanyaan maupun merespons materi yang
sudah sampaikan. Mereka kadang saling menertawakan ketika hendak
bertanya maupun menjawab karena menggunkan kalimat yang salah.
Tapi saya tetap berusaha membuat suasana tetap membaik. Salah
satunya dengan memberikan pujian agar mereka tetap semangat dalam
menerima pelajaran yang saya sampaikan.” (Wawacara 07 oktober
2020).
Seorang siswa kelas VIII mengatakan bahwa :
“Ketika proses pembelajaran berlansung dengan metode tanya jawab
teman-teman sering menertawakan saya ketikan saya menjawab
dengan kalimat yang salah. Tetapi dengan semangat yang diberikan
ibu guru saya tidak malu dan tetap merespons materi yang tidak saya
mengerti.” (Wawancara 07 oktober 2020).
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Dari hasil observasi, motivasi belajar didalam kelas pada saat
kegiatan belajar mengajar ketika siswa hendak merespons materi yang
disampaikan oleh guru pendidikan agama Islam kadang mereka mengucapkan
kalimat yang salah sehingga mereka ditertawakan. Tetapi mereka tidak takut
bertanya lagi karena guru pendidikan agama Islam selalu memberikan semangat
kepada siswanya, terus mendorong mereka untuk aktip di kelas. (Observasi 08
oktober 2020).
4

Tugas yang diberikan guru pendidikan agama Islam kepada siswanya.
Seorang guru disekolah selaku guru pendidikan agama Islam mengatakan
bahwa:
“Ketika saya memberikan tugas kepada siswa banyak yang beralasan
lupa membawa buku latihan, belum selesai mengerjakan sebagain soal.
Sehingga saya sering memberikan hukuman kepada mereka, tetapi
hukuman yang bersifat mendidik, misalnya memberikan tugas
tambahan kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas.” (Wawanacara
08 oktober 2020).
Berdasarkan hasil observsai yang peneliti lakukan ketika guru
pendidikan agama Islam memberikan tugas kepada siswa, ada sebagian
siswa yang aktip mengerjakan, ada juga siswa yang tidak mengerjakan tugas
dengan alasan tidak membawa buku/buku tinggal, sehingga guru
memberikan hukuman kepada siswa yang tidak membuat tugas. Sehingga
siswa takut untuk tidak mengerjakan tugas lagi.

2. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII
di SMP Negeri 29 Merangin
Dalam proses belajar sangat diperlukan adanya motivasi, dimana
motivasi-motivasi tersebut sangat bermamfaat terhadap terlaksananya proses
belajar mengajar bagi siswa. Adanya motivasi belajar akan membawa supaya
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siswa lebih teransang dalam melaksanakan tugas belajarnya dengan baik.
Mengingat sangat pentingnya motivasi belajar, maka peran guru
pendidikan agama islam sangat diperlukan dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa di SMP Negeri 29 Merangin.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti di SMP Negeri 29 Merangin
selama peneliti berada dilokasi penelitian, menunjukkan bahwa peranan guru
pendidikan agama Islam dalam memotivasi belajar siswa adalah memberikan
bimbingan, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan
serta memberikan penilaian.
1) Memberi bimbingan
Ketika diwawancarai tentang peran yang dilakukan oleh guru pendidikan
agama Islam dalam memberikan bimbingan, ibu guru pendidikan agama
Islam menuturkan :
Dalam memberikan bimbingan kepada siswa khususnya dalam
kegiatan belajar mengajar saya selalu memberikan arahan dan nasehat
kepada meraka agar dapat meningkatkan kualitas belajar mereka.
Kadang saya memeberikan tips cara belajar yang efektif, salah satunya
dengan menyuruh mereka membuat ringkasan meteri untuk dipelajari
dirumah. Dan ketika ada siswa yang bermasalah dalam belajar, saya
melakukan pendekatan dengan cara menjalin hubungan yang baik dan
lebih sering berkomunikasi dengan mereka baik secara individual
maupun kelompok. (Wawancara 12 oktober 2012).
Selama peneliti melakukan pengamatan, peneliti belum pernah melihat
guru memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa yang bermasalah
dalam belajar. Adapun yang peneliti temukan adalah memberikan nasehatnasehat agar siswa lebih giat belajar dan membaca ulang dirumah pelajaran
yang telah diberikan guru pendidikan agama Islam didalam kelas. Nasehat ini
disampaikannya biasa 2 (dua) menit pada akhir pelajaran.
2) Menciptakan suasana belajar kelas yang kondusif dan menyenangkan
Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa salah satunya dengan
menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan, Guru pendidikan
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agama Islam ketika diwawancarai:
a. Memberikan rasa nyaman dalam belajar
Dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman, bersih dan rapi, agar
siswa lebih berkosentrasi dalam belajar. saya berusaha menciptakan
lingkungan kelas yang nyaman. saya tidak mau memulai pelajaran jika
kelas masih kotor dan belum dirapikan walaupun saya harus menunda
pelajaran beberapa menit, untuk menyuruh siswa membersihkan dan
merapikan kelas. (Wawancara 13 oktober 2020).
Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan kepada guru pendidikan
agama Islam ketika hendak melakukan kegiatan belajar mengajar, guru
pendidikan agama Islam tidak mau masuk kelas dan memulai pembelajaran
sebelum kelas bersih dan rapi.
b. Memberikan perhatian yang menyeluruh kepada siswa (tidak pilih kasih)
Dalam proses belajar mengajar saya memberikan kesempatan waktu
yang sama kepada seluruh siswa saya, bentuk perhatian yang saya
berikan salah satunya ketika memberikan kesempatan siswa untuk
bertanya dan mengemukan pendapat mereka tentang materi pelajaran,
saya tidak akan memilih siapa yang akan saya suruh. Bentuk perhatian
lain yang saya lakukan dimana ketika ada siswa yang tidak masuk
sekolah tampa keterangan, saya biasanya menyuruh mereka untuk
menghadap kewali kelas, dan wali kelas lansung mencari informasi
tentang siswa tersebut. Dengan demikian siswa merasa tidak
terabaikan oleh kami selaku guru mereka. (Wawancara 15 oktober
2020).
Hal ini dikonfirmasi lansung kepada siswa untuk memastikan
kebenaran hasil wawancara tersebut:
Biasanya dalam pelajaran ibu yang mengajar pendidikan agama Islam
kalau ada siswa yang tidak masuk sekolah tampa keterangan biasanya
disuruh menghadap kewali kelas dan wali kelas tersebut membawa
siswa keruang BK untuk diberi bimbingan. (Wawancara 16 oktober
2020).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
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dalam memberikan perhatian kepada siswa guru pendidikan agama Islam
tidak pilih kasih. Dapat dilihat dalam proses belajar mengajar guru
pendidikan agama Islam tidak memilih siswa yang diberikan kesempatan
untuk bertanya atau mengemukakan pendapat.
c. Memberikan penilain
Guru pendidikan agama Islam mengemukakan:
Nilai yang saya berikan kepada siswa sesuai dengan hasil kerja mereka
sendiri, baik ketika mereka mengerjakan tugas, aktif menjawab pertanyaan
yang saya ajukan dan merespon materi yang saya sampaikan. Ketika saya
memberikan nilai yang bagus kepada siswa mereka sangat senang. begitupun
sebaliknya ketika ada siswa yang menerima nilai kurang bagus mereka akan
lebih giat dan tekun lagi dalam belajar. Sehingga saya fikir memberikan nilai
akan membuat mereka lebih giat lagi untuk belajar. (Wawancara 17 0ktober
2020).
Sementara itu pemberian angka sangat dirasakan baik oleh siswa, yang
mana hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan seorang siswa
kelas VIII SMP Negeri 29 Merangin, Ardianto.
Nilai yang diberikan ibu Rini Aprianti kepada saya sangat bangus
sehingga saya senang dan saya lebih semangat untuk mendapatkan nilai
yanglebih baik lagi, baik belajar didalam kelas maupun belajar diluar kelas.
(Wawancara 17 oktober 2020).
Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti saat guru pendidikan agama
Islam memberikan nilai kepada siswa, mereka sangat senang dan membuat
mereka semangat untuk belajar, begitupun sebaliknya mereka yang memiliki
nilai yang kurang memuaskan maka mereka akan lebih semangat lagi untuk
memperbaiki nilainya. Sehingga menurut peneliti pemberian nilai kepada
siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
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3. Kendala

dan

Solusi

Guru

Pendidikan

Agama

Islam

Dalam

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam Kelas VIII di SMP Negeri 29 Merangin
a) Kendala guru pendidikan agama Islam dalam meningkat motivasi belajar
siswa
Dari hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah tentang kendala
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, beliau mengatakan:
Motivasi belajar siswa masih kurang dari yang diharapkan, akan tetapi itu
bukan hanya datang dari guru yang bersangkutan melainkan dari diri siswa itu
sendiri, baik yang datang dari orang tua maupun dari lingkungan masyarakat.
Karena dari pihak sekolah tidak bisa menjamin aktivitas siswa diluar sekolah
yang sebagian besar sangat berperan terbentuknya motivasi belajar siswa.
(Wawancara 17 oktober 2020).
Berdasarkan hasil observasi disini peneliti melihat motivasi siswa
yang kurang yang disebabkan oleh faktor-faktor baik yang datang dari
individu itu sendiri ataupun yang datang dari luar. Karena berdasarkan
pengamatan peneliti melihat cara siswa bergaul diluar sekolah.
Motivasi belajar siswa dapat dilihat dari cara siswa memperhatikan
pertanyaan guru, dilihat dari keseharian siswa. Orang tua dan lingkungan
sangatlah berperan dalam proses belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara
dengan kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam tentang kendala
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa:
1.

Kendala yang datang dari diri siswa
Ibu Guru pendidikan agama Islam kelas VIII mengatakan::
“Menurut saya salah satu yang menjadi kendala dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa adalah siswa itu sendiri, sebab apabila tidak ada
keinginan belajar dari dalam diri mereka maka akan sulit untuk belajar.
Mereka akan lebih banyak bermain didalam kelas karena tidak ada minat
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yang serius dalam belajar.” (Wawanacara 20 0ktober 2020).
Dari hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam kelas VIII
maka peneliti dapat simpulkan kendala dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa yaitu siswa itu sendiri sebab apabila motivasi itu tidak ada
dalam diri siswa maka kemauan untuk belajar akan sulit untuk
didapatkan. Siswa merasa malas, lebih banyak bermain dikelas, tidak
menghiraukan pelajaran, karena tidak mempunyai minat untuk belajar.
2.

Kendala yang datang dari luar diri siswa

1). Kendala yang datang dari orang tua/keluarga, Sesuai dengan hasil
wawanacara dengan kepala sekolah Nasution mengatakan:
“Orang tua dapat menjadi kendala dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa. Sebab orang tua sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Masalah
yang bisa terjadi dari lingkungan keluarga adalah faktor ekonomi
keluarga. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua seperti
penghasilan orang tua yang rendah. Karena mayoritas pekerjaan orang tua
petani dan buruh sehingga berdampak pada kebutuhan siswa disekolah
kurang terpenuhi, sehingga siswapun mau tidak mau turut membantu
orang tuanya bekerja. Sehingga membuat siswa kurang fokus untuk
belajar. dan juga orang tua yang sibuk dengan pekerjaanya dan kurang
memperhatikan belajar anaknya. hal itu dapat berdampak negatif pada
pembentukan watak siswa seperti sering keluyuran, malas belajar.
Sehingga membuat motivasi belajar mereka menurun. (Wawancara 19
oktober 2020).
Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah, dapat
disimpulkan bahwa orang tua/keluarga dapat menjadi kendala dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebab orang tua sangat berperan dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa, sebab orang tua sangat berperan dalam
membentuk watak siswa, jika mayoritas orang tua sebagai petani dan buruh
maka kebutuhan siswa kurang terpenuhi dan mau tidak mau siswa harus
membatu pekerjaan orang tua sehingga belajarnyapun menjadi tidak fokus.
Dan ditengah kesibukan orang tua yang tidak memperhatikan belajar anaknya
akan berdampak negatif pada siswa. Siswa akan lebih senang bermain,
berkeluyuran dan malas belajar.
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1) Kendala dari lingkungan masyarakat
Mengenai kendala yang datang dari lingkungan masyarakat Bapak
Nasution selaku kepala sekolah juga menuturkan:
”Disini masyarakat juga menjadi kendala dalam proses perkembangan
belajar peserta didik, sebab apabila dilingkungan masyarakat kurang
baik dan tidak nyaman maka akan berpengaruh pada belajar mereka.
Jika masyarakat ditempat tinggal mereka adalah orang yang tidak
terpelajar, penjudi, suka mencuri dan sering membuat kebiasaan yang
tidak baik maka akan mengakibatkan belajar siswa akan terganggu
bahkan semangat belajar menjadi hilang. begitupun sebaliknya. Jika
teman bergaul siswa tergolong baik maka besar kemungkinan siswa
akan ikut baik. (Wawancara 19 oktober 2020).
Lingkungan masyarakat juga menjadi kendala dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa. Terkait dengan observasi yang peneliti lakukan
dilokasi penelitian bahwa kebanyakan siswa yang suka bolos hal itu terlihat
teman bergaul dan teman kelasnya yang bermasalah dan sering mengajaknya
keluar ketika jam masuk.
2) Kendala datang dari sekolah
Sekolah adalah penyelenggaraan terbentuknya proses belajar mengajar
dan pengaruh untuk keberlansungan pembelajaran seperti kelengkapan sarana,
contoh, buku, kursi, media pembelajaran dan lain-lain. Rini Aprianti, guru
pendidikan agama Islam menuturkan:
“Menurut saya fasilitas belajar disekolah sangat berpengaruh terhadap
prestasi belajar siswa. Alat belajar yang lengkap seperti buku, media
pembelajaran dapat memperlancar proses belajar mengajar. Jika fasilitas
belajar siswa yang kurang seperti buku kurang memadai maka minat
belajar siswa akan kurang. (Wawancara 19 0ktober 2020).
Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa sekolah dapat juga menjadi
kendala dari motivasi belajar siswa karena sekolah sangat berpengaruh pada
proses pembelajaran. Fasilitas yang diberikan disekolah masih kurang maka
peserta didik tidak akan merasa nyaman dalam proses pembelajaran mereka.
b) Solusi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
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Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP
Negeri 29 Merangin oleh guru pendidikan agama Islam dan pihak sekolah
seperti:
1. Untuk mengatasi masalah yang datang dari siswa
a) Melakukan pendukan secara individual
Menurut ibu guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 29 Merangin
bahwa:
“Dengan saya menggunakan pendekatan individual lebih memberikan
saya kemudahan dalam berkomunikasi dengan siswa, mereka lebih
terbuka dalam menceritakan masalah mereka khusunya dalam
pembelajaran. sebab kenapa siswa memiliki semangat dan minat
belajar yang kurang dalam mengikuti pelajaran. Dengan pendekatan
individual saya dapat dengan mudah mengenali karakter masingmasing siswa walaupun belum semuanya. (Wawanacara 19 0ktober
2020)
Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti
menemukan ketika ada siswa yang tidur didalam kelas guru pendidikan
agama Islam mengecek lansung siswa dan ternyata keadaan badan siswa
yang kurang sehat, hal tersebut dapat membuat siswa tidak berkonsentrasi
untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru pendidika agama Islam.
b) Membangkitkan minat belajar siswa
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, ibu
Rini Aprianti mengatakan:
“Cara yang biasa yang saya lakukan dalam meningkat minat belajar
siswa salah satunya dengan memberikan pujian kepada siswa.
Apalagi ketika mereka mengerjakan tugas dengan baik saya sering
memuji mereka dengan memegang pundaknya. Hal ini saya lakukan
agar menumbuhkan minat belajar siswa. (Wawancara 19 oktober
2020).
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidika agaman
Islam, peneliti dapat memahami bahwa salah satu cara membangkitkan
minat belajar siswa adalah dengan pujian. guru pendidikan agama Islam
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memberika pujian kepada siswanya ketika mengerjakan tugas dengan
baik dengan memegang pundaknya.

2. Untuk mengatasi masalah yang datang dari luar siswa
a) Untuk mengatasi masalah yang datang dari keluarga atau orang tua
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dalam hal
mengatasi masalah belajar siswa yang datang dari keluarga atau orang
tua, beliau mengatakan:
“Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa peran orang tua dalam
meningkatkan prestasi belajar sangat penting. Oleh karena itu pihak
sekolah menjalin kerja sama yang baik dengan mereka, pihak
sekolah dapat memberikan informasi tentang anak didiknya,
begitupun sebaliknya oranga tua dapat memberikan informasi
anaknya kepada pihak sekolah. Sehingga kami dapat dengan mudah
mendapat informasi untuk mencari solusi untuk siswa
tersebut.(Wawancara 20 oktober 2020).
Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah peneliti dapat simpulkan
bahwa untuk mengatasi masalah yang datang dari keluarga pihak sekolah
dapat menjalin hubungan dengan orang tua siswa agar mendapat informasi
dari luar tentang siswa.
c) Untuk mengatasi masalah yang datang dari lingkungan masyarakat
Ibu Guru pendidikan agama Islam menuturkan:
“Untuk mengatasi permasalahan dengan lingkungan masyarakat saya
selaku guru pendidikan agama Islam kelas VIII harus lebih banyak
memberikan arahan kepada siwa untuk menjaga pergaulan
dimasyarakat dan lebih menganjurkan mereka untuk bergaul dengan
teman sebayanya. Agar mereka tidak terjerumus pada pergaulan yang
dapat merugikan diri mereka. (Wawancara 20 oktober 2020).
Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa mengatasi bahwa
kendala yang datang dari masyarakat

guru pendidikan agama Islam

mengarahkan peserta didiknya untuk

pandai-pandai begaul dengan

masyarakat agar mereka tidak salah jalan terjerumus pada hal tidak baik.
d) Untuk mengatsi maslah yang datang dari sekolah
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Hasil wawancara dengan ibu Rini Aprianti, guru pendidikan agama
Islam dalam memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang datang dari
sekolah, beliau mengatakan:
“Salah satu solusi untuk mengatasi masalah motivasi belajar siswa
yang datang dari sekolah saya selaku guru pendidikan agama Islam
kelas VIII melakukan kerja sama dengan pihak sekolah untuk
melengkapi sarana belajar seperti buku, bangku meja, alat pratek dan
lain-lain. (Wawancara 20 oktober 2020).
Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat simpulkan bahwa untuk
mengatasi permasalahan kesulitan belajar siswa salah satunya guru pendidikan
agama Islam bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melengkapi sarana dan
prasarana yang belum lengkap.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bertitik tolak dari pada permasalahan yang dibahas peneliti pada
penelitian ini, maka sebagai bab akhir dapat diambil beberapa pemahaman
dan kesimpulan sebagai berikut:
1. Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas
VIII di SMP Negeri 29 Merangin tahun pelajaran 2019/2020 tergolong masih
rendah. Dapat dilihat dari cara siswa dalam proses belajar mengajar disekolah
khususnya dipembelajaran pendidikan agama Islam. Salah satunya siswa tidak
serius dalam belajar, tidak masuk sekolah tampa keterangan, ribut, terlambat
masuk kelas, bolos, suka mengganggu teman. Tetapi dengan usaha yang telah
dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam yaitu dengan memberikan
bimbingan, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan
serta memberikan penilain siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya.
2. Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII di SMP Negeri
29 Merangin tahun pelajaran 2019/2020 adalah (a) memberi bimbingan. (b)
menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. (c) memberi
penilain.
3. Kendala guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII di SMP Negeri
29 Merangin tahun ajaran 2019/2020 adalah disebabkan oleh 2 faktor: 1)
kendala yang datang dari diri siswa: Apabila motivasi belajar tidak ada pada
diri siswa maka kemauan untuk belajar akan sulit didapatkan. Karena tidak
adanya minat belajar, maka siswa akan merasa malas belajar, lebih banyak
bermain didalam kelas, tidak menghiraukan pelajaran dll. 2) Kendala yang
datang

dari

luar

diri

siswa:
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(a)

kendala

yang

datang

dari
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keluarga. (b) kendala yang datang dari lingkungan masyarakat. (c) kendala
yang datang dari lingkungan sekolah.
4. Solusi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dikelas VIII sekolah
menengah pertama negeri 29 Merangin yaitu: (a) memberikan bimbingan.
(b) menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. (c)
memberikan penilaian. Dengan cara ini semangat belajar siswa dalam
pembelajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 29 Merangin semakin
membaik.

B. Saran-Saran
Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkat motivasi
belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII di
SMP Negeri 29 Merangin perlu ditingkatkan lagi guna untuk mencapai
hasil yang maksimal.
Oleh sebab itu saran peneliti disampaikan terutama kepada:
1. Kepala sekolah
Kepala sekolah adalah sebagai penentu kebijakan pelaksanaan
pendidikan disekolah, maka dukungan, pemikiran dan partisipasinya
dalam meningkat profesionalisme guru yang berdampak pada peningkatan
motivasi belajar siswa sangat dibutuhkan, baik dukungan moril maupun
spiritual.
2. Guru
Guru menjadi unsur penting yang menentukan berhasil atau
tidaknya

pendidikan

tersebut.

Adapun

metode

dan

pendekatan

pembelajaran, pada kenyataannya pendekatan guru masih sangat dominan
dalam

menentukan

keberhasilan

proses

belajar

mengajar.

Maka

selayaknya guru harus mampu memegang kopetensinya demi terwujudnya
tujuan yang sudah ditentukan seoptimal mungkin.
Harapannya tulisan ini bisa menjadi sebagai exsample sebagai
bahan evaluasi untuk membenahi dunia pendidikan semua sekolah
umumnya dan SMP Negeri 29 Merangin khususnya.
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3. Siswa
Diharapkan kepada siswa agar aktif belajar baik dirumah,
disekolah sebagai perwujudan motivasi yang dimiliki baik motivasi dari
dalam maupun dari luar agar mendapat prestasi yang baik dan bisa juga
menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kata Penutup
Dengan mengucapkan kata Alhamdulillah dan memanjatkan rasa
puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Maka akhinya penulis dapat
menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaikbaiknya. Dan harapan semoga semua pihak yang membaca tulisan ini
dapat memberikan sumbangan pemikiran kritik dan saran demi
kesempurnaan karya tulisan ini sehingga tulisan dapat bermamfaat bagi
penulis dan bagi kita semua.
Jambi 01 Oktober 2020

Andika Rudi Arvia
TP 161411
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Lampiran 3.1
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
PEDOMAN OBSERVASI

Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa Dalam Pembelajaran pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP Negeri
29 Merangin Tahun Pelajaran 2020/2021.

Nama

:

Jenis Kelamin :
Waktu
No
1.

:
Komponen yang di Observasi

Ya

Tidak

Hasil

Cara guru pendidikan agama Islam
mengajar:
1. Tampilan guru saat Mengajar
2. Menyampaikan materi
sebelumnya/ materi yang lalu
3. Alat/ metode yang digunakan guru
saat mengajar
4. Kecepatan siswa dalam menerima
pelajaran yang di berikan guru.

- Baik, menarik
- Menyampaikan materi
sebelumnya
- Ceramah, demonstrasi,
tanya jawab, penugasan.
- Konsentrasi siswa tidak
terlalu fokus

2.

Cara siswa belajar di dalam kelas:
1. Mengkuti perintah guru

-

2. Tidak bolos di jam pelajaran
3. Tidak ribut di dalam kelas ketika
mengikuti pelajaran
4. Tidak menganggu teman ketika
belajar
5. Mengerjakan tugas dari guru

Kadang-kadang,
sebagian siswa yang
tidak mengikuti perintah
gur, bolos, ribut dikelas,
menganggu teman tidak
mngerjakan PR serta
tidak disiplin dan
berpakaian rapi.

6. Disiplin dan rapi ketika jam
Pelajaran
3.

Cara siswa ketika waktu
bermain/istirahat:
1. Tidak berprilaku kasar
2. Tidak menganggu teman

4.

Kadang ada siswa yang
suka kasar, jail
menganggu temanya.

Cara siswa mematuhi tata tertib
sekolah:
1. Disiplin waktu
2. Disiplin dalam memakai seragam
3. Tanggung jawab pada tugas yang
diberikan guru

5.

-

- Ada beberapa siswa yang
tidak mematuhi tata tertib
sekolah.

Cara siswa pulang sekolah:
1. Pulang tepat waktu
2. Berdo‟a sebelum pulang
3. Memberi salam pada guru sebelum
pulang

-

Kadang ada siswa ketika
jam pulang, keluar
sebelum berdo‟a dan
memberi salam pada
guru.

PEDOMAN WAWANCARA
Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Di SMP Negeri
29 Merangin Tahun Pelajaran 2020/2021.
Adapun instrumen wawancara, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam
siswa kelas VIII di SMP Negeri 29 Merangin ?
2. Bagaimana peran guru pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi
belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 29
Merangin ?
3. Bagaimana kendala dan solusi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII di SMP
Negeri 29 Merangin ?
(Pedoman Wawancara Dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Merangin).

Responden
Kepala Sekolah SMP
Negeri 29 Merangin

Pertanyaan
1. Bagaimana motivasi belajar
siswa
dalam
pembelajaran
pendidikan
agama
Islam
khususnya kelas VIII
?
2. Menurut bapak bagaimana cara
mengajar guru pendidikan
agama
Islam kelas VIII, apakah sudah
memenuhi syarat ?
3. Bagaimana
peran
guru
pendidikan agama Islam dalam
meningkatkan motivasi belajar
siswa khususnya kelas VIII ?
4. Bagaimana strategi kepala
sekolah dalam mendisiplinkan
guru dalam proses belajar
mengajar ?
5. Apa saja kendala motivasi
belajar siswa dan apakah solusi
dalam meningkatkan motivasi
belajar
siswa kelas VIII?

Jawaban

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Di SMP Negeri
29 Merangin ?
(Pedoman Wawancara Dengan Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 29
Merangin).
Nama
Waktu

:
:
Responden

Guru Pendidikan
Agama Islam

Pertanyaan
1. Bagaimana

motivasi

belajar

Jawaban
siswa

dalam

pembelajaran pendidikan agama Islam?
2. Bagaimana respon dari siswa ketika proses belajar
mengajar?
3. Bagaimana tindakan ibu ketika melihat siswa tidak
memperhatikan penjelasan ketika mengajar di
dalam kelas?
4. Bagaimana peran yang dilakukan ibu dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa ?
5. Hukuman apa yang diberikan kepada siswa yang
terlambat masuk

kelas atau tidak mengerjakan

tugas ?
6. Apa saja kendala dan solusi guru Pendidikan
agama Islam dalam
Meningkatkan motivasi belajar siswa?

PEDOMAN WAWANCARA
Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Di SMP Negeri
29 Merangin.
(Pedoman Wawancara Dengan Siswa SMP Negeri 29 Merangin).

Responden
Pertanyaan
Jawaban
Siswa
1. Bagaimana cara siswa menerima motivasi belajar yang
diberikan guru pendidikan agama Islam?
2. Bagaimana cara siswa dalam melaksanakan kegiatan
belajar mengajar?
3. Bagaimana perasaan siswa ketika terlambat datang
sekolah, apakah takut atau biasa saja?
4. apakah ketika diberi pujian oleh guru pendidikan
agama Islam, siswa dapat menambah semangat
atau minat kalian dalam belajar?

PEDOMAN DOKUMENTASI

No

Hal-Hal Yang di Dokumentasikan

Sumber

1.

Sejarah berdirinya

SMP Negeri 29 Merangin

2.

Visi dan Misi

SMP Negeri 29 Merangin

3.

Data keadaan Sarana dan Prasarana

SMP Negeri 29 Merangin

4.

Struktur Organisasi

SMP Negeri 29 Merangin

5.

Data keadaan siswa

SMP Negeri 29 Merangin

6.

Data keadaan guru dan pegawai/kariawan

SMP Negeri 29 Merangin

Ket.

Lampiran 3.2
DAFTAR INFORMAN
NO

Nama

Keterangan

1

Nasution, S.Pd

Kepala sekolah SMP N 29 Merangin

2

Rinti Apriani, S.Pd

Guru pendidikan agama Islam

3

Marwansyah S.Kom

Staf TU

Lampiran 3.3
DAFTAR RESPONDEN
NO NAMA

KETERANGAN

1

Rinti Apriani

Guru Pendidikan agama Islam

2

Nasution S.Pd

Kepala Sekolah SMP

3

Gita Pebriansyah

Siswa
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