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ABSTRAK
Nama

: M. Arif Ridho

Nim

: TP. 161497

Jurusan

: Pendidikan Agama Islam

Judul

: Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa Di Masa Pandemi Di Sekolah Menengah
Pertama Muhammdiyah 1 Kota Jambi

Skripsi ini membahas tentang Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di Masa Pandemi Di Sekolah Menengah
Pertama Muhammdiyah 1 Kota Jambi. Metode yang dilakukan dalam penelitian
ini adalah metode kualitatif sedangkan alat pengumpulan data meliputi
wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu guru
Pendidikan Agama Islam, siswa dan Kepala Sekolah diwawancarai untuk
mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, yang kemudian peneliti
analisa untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Dari hasil penelitian
yang dilakukan oleh peneliti terhadap sekolah Sekolah Menengah Pertama
Muhammdiyah 1 Kota Jambi mengetahui kendala dan upaya guru Pendidikana
Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi di
Sekolah Menengah Pertama Muhammdiyah 1 Kota Jambi.
Kata Kunci : Upaya, Motivasi, Pandemic
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ABSTRACT
Name

: M. Arif Ridho

Nim

: TP. 161497

Study Program/Departement : Islamic Education
Title

:Teacher efforts to Improve the motivation for
learning islamic education during the pandemic in
junior high Muhammdiyah 1 Jambi city

This thesis discusses the Teacher efforts to Improve the motivation for learning
islamic education during the pandemic in junior high Muhammdiyah 1 Jambi city.
The method used in the study this is a qualitative method while data collection
tools include interviews observation and documentation. The informants in this
study was the islamic relegious educuation teacher, students and headmasteran
interviewed to get the information needed in this study were then analyzed by
researchers to get the results of the research. From the results of research
conducted by researchears on schools junior high Muhammdiyah 1 Jambi city.
Knowing obstacle and efforts to Improve the motivation for learning islamic
education during the pandemic in junior high Muhammdiyah 1 Jambi city.
Keyword : Effort, Motivation, Pandemic.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi
masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan
Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31
Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan
etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.
Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit
novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease
(COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus
konfirmasi COVID-19 dan Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah
menetapkan COVID-19 sebagai pandemic.(World Health Organization, t.t.)
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis
coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang
disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan,
Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah
pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.
Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian
luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi
nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2),
dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).
Pemerintah Indonesia telah menghimbau untuk tetap di dalam rumah
dan mengisolasi diri. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB
(“Pembatasan sosial berskala besar,” 2020) yang merupakan singkatan dari
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dibuat dalam rangka Penanganan
COVID-19. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak menyebar lebih
luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha
pembatasan sosial ini pemerintah indonesia telah membatas kegiatan diluar
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rumah seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan secara online melalui
pembelajaran online.
Perkembangan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

telah

berkembang sangat pesat sehingga mendorong berkembangnya berbagai
lembaga pendidikan yang memanfaatkan pembelajaran online untuk
meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas belajar. Melalui pembelajaran
online materi belajar dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Disamping
itu, materi belajar dapat diperkaya dengan berbagai sumber pembelajaran
termasuk multimedia.
Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi
khususnya internet. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar
jarak jauh, dimana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) tidak dilakukan
secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik
media cetak (modul) maupun non cetak (audio/video), komputer/internet,
siaran radio dan televisi.
Semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi
belajar. Motivasi belajar adalah sebuah penggerak atau pendorong yang
membuat seseorang akan tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara
terus-menerus. Motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya
keberhasilan dalam belajar sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa.
Pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif
dalam

menyampaikan

aspirasi

dan

pemikirannya,

sehingga

dapat

mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan.
Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan
memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan
pendorong untuk menggerakkan menggerakan siswa agar semangat belajar
sehingga dapat memiliki prestasi. Di dalam kondisi yang serba terbatas saat
ini, dibutuhkan pemahaman dan kreatifitas guru dalam mengemas
pembelajaran onlinenya agar menarik perhataian dan motivasi siswa dalam
mengikuti tahapan pembelajaran online.
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Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi
keberhasilannya. Karena itu motivasi belajar perlu diuasahakan terutama yang
berasal dari dalam dirinya dengan cara senantiasa memikirkan masa depan
yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita dapat
tercapai dengan belajar.
Dalam mengetahui tingkat motivasi belajar pada siswa terdapat
beberapa indikator motivasi belajar siswa meliputi:
1. Ketekunan dalam belajar
2. Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar
3. Ulet dalam menghadapi kesulitan
4. Mandiri dalam belajar
5. Keinginan berhasil dalam belajar
6. Reward/pujian/penghargaan.
Motivasi belajar yang rendah dapat menimbulkan dampak negatif
bagi siswa, Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya
keberhasilan dalam belajar sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa.
Motivasi belajar dalam diri siswa satu dengan siswa yang lain berbeda, ada
siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan ada juga siswa yang
memiliki motivasi belajar rendah.
Berdasarkan observasi awal penulis di SMP Muhammdiyah 1 Kota
Jambi, bahwa motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kota Jambi
diketahui pengalami penurunan, dimana hanya sedikit dari siswa yang
berpartisipasi dan aktif dalam pembelajaran, berdasarkan dari observasi awal
peniliti bahwa dari sebagian orang peserta didik yang di amati hanya
beberapa orang yang aktif dalam pembelajaran, hal ini terlihat sewaktu terjadi
saat guru mengajar dan saat guru menyampaikan materi.
Dalam meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik diperlukan
kerja sama antara kepala sekolah dengan semua guru. Tidak hanya guru
pendidikan agama islam saja tetapi guru mata pelajaran lain dan wali kelas
juga ikut berperan penting guna untuk meningkatkan motivasi belajar peserta
didik . Dengan adanya kerja sama dari seluruh warga sekolah, maka usaha
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untuk meningkatkan motivasi belajar terhadap peserta didik akan berjalan
dengan baik. Maka peran seorang guru akan sangat penting dalam
meningkatkan motivasi belajar tersebut di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi.
Para guru semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan motivasi belajar
pada siswanya sehingga di masa yang akan datang dapat menjadi contoh yang
baik bagi generasi selanjutnya.
Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Upaya Guru Pendidikan
Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di SMP
Muhammadiyah 1 Kota Jambi Di Masa Pandemi”

B. Fokus Peneliltian
Agar penelitian terarah dan ruang lingkup penelitiain tidak melebar,
maka penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan kurangnya
motivasi belajar siswa di di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi, fokusnya
upaya guru pendidikan agama islam di kelas VIII dalam meningkatkan
motivasi belajar.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis teliti, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa
pandemi di kelas VIII SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi.
2. Apa saja kendala guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di masa pandemi di kelas VIII SMP Muhammdiyah
1 Kota Jambi.
3. Bagaimana guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kendala dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi di kelas VIII SMP
Muhammdiyah 1 Kota Jambi.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama
Islam dimasa pandemi di kelas VIII

SMP Muhammdiyah 1 Kota

Jambi.
b. Untuk mengetahui apa saja kendala guru Pendidikan Agama Islam
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi di kelas
VIII SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi.
c. Untuk mengetahui bagaimana guru Pendidikan Agama Islam dalam
mengatasi kendala dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa
pandemi di kelas VIII SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi.

2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang yang berkenaan
dengan meningkatkan motivasi belajar siswa.
b. Sebagai bahan informasi bagi guru mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam dan guru mata pelajaran lainnya dalam mencari kiat bagaimana
meningkatkan motivasi belajar siswa.
c. Untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Jambi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Upaya
Terdapat beberapa defenisi/pengertian mengenai upaya pertama
menurut tim penyusun departemen pendidikan nasional. Upaya adalah
usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan
persoalan,mencari jalan keluar, dan sebagainya.(https://kbbi.web.id/upaya,
t.t.)
Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya
adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang
diinginkan atau merupakan sebuah strategi.
Upaya dijelaskan juga sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga
dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis,
terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas dan
timbul.
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa upaya adalah aspek
yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila
sesorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,
maka ia menjalankan suatu upaya.
Jenis-jenis upaya dapat dipahami sebagai berikut:
a. Upaya preventif memiliki konotasi negatif yaitu masalah atau suatu hal
yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu
mengundang bahaya baik bagi lingkup personal maupun global. Dalam
ruang lingkup pendidikan masalah yang dimaksud adalah berbagai hal
yang dapat menghambat perkembangan pendidikan baik itu dari siswa,
guru, kepala sekolah dan unsur-unsur yang terkait didalamnya
b. Upaya preservatif, yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi
yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak
baik.
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c. Upaya kuratif, adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing siswa
kembali kepada jalur yang semula dari yang mulanya menjadi siswa
bermasalah menjadi siswa yang bisa dan terbebas dari masalah. Ypaya
ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri siswa agar
bisa bersosialisasi dengan lingkungannya
d. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu
terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungannya sehingga dapat
timbul kesesuaian antara pribadi siswa dan sekolah
Jadi upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang
dilakukan oleh guru pendidikan agama islam dalam memecahkan
permasalan.

2. Guru Pendidikan Agama Islam
Pengertian guru secara umum, guru merupakan pendidik
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur
pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat
profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompentensi, kemahiran,
kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma
etik tertentu.(Supriyadi, 2013, hlm. 11)
Pendidikan Agama Islam secara formal dalam kurikulum berbasis
kompentensi dikatakan bahwa, Pendidikan Agama Islam adalah upaya
sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal,
memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak
mulia dalam mengajarkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab
suci Alquran dan hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan,
serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghormati
penganut agama lain dalam masyarakat hingga terwujudnya kesatuan dan
kesatuan bangsa.
Hal ini sesuai dengan rumusan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan Agama Islam bahwa pendidikan agama
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dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak
mulia.(Rachman Sholeh, 2015, hlm. 6)
Guru dalam konteks pendidikan agama islam sering disebut
dengan istilah “murobby, mu’allim, dan mu’adib”. Adapaun makna dan
perbedaan istilah-istilah tersebut yaitu:
a. Murobby (Pendidik/Pemerhati/pengawas)
Lafad Murobby berasal dari masdar lafad tarbiyah. menurut
ahmad tafsir lafad tarbiyah terdiri dari empat unsur, yaitu : menjada
dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa, mengembangkan
seluruh potensi, mengarahkan seluruh fitrah danpotensi menuju
kesempurnaan dan melaksanakan secara bertahap. Jadi tugas dari
murobby adalah mendidik, mengasuh dari kecil sampai dewasa,
menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna.
Pendidikan yang dilakukan Murobby mencakup aspek kognitif berupa
pengetahuan keagamaan, akhlak, berbuat baik pada orang tua, aspek
afektif

yang

mengajarkan

cara

menghormati

orang

tua

dan

psikomotorik, tindakan untuk berbakti dan mendoakan kedua orang tua.

b. Muallim (Pengajar)
Lafal Muallim merupakan isim fa’il dari masdar ta’lim yang
berarti pengajaran. Jadi lebih sempit dari pada pendidikan. Dalam
terjadinya proses pengajaran menempatkan peserta didik pasif. Tugas
dari Muallim adalah mengajar dan memberikan pendidikan yang tidak
bertentangan dengan tatanan moral kemanusiaan. Pengajaran sendiri
berarti pendidikan dengan cara memberikan pengetahuan dan
kecakapan. Karena pengetahuan yang dimiliki semata-mata akibat
pemberitahuan, maka dalam istilah Muallim sebagai pentransfer ilmu,
sementara peserta didik dalam keadaan pasif
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c. Muaddib (Penanam Nilai)
Lafad Muaddib merupakan isim fa’il dari masdar ta’dib.
Menurut Al-Athos Muaddib erat kaitannya dengan kondisi ilmu dalam
Islam, termasuk dalam isi pendidikan, jadi lafad Muaddib sudah
meliputi kata ta’lim dan tarbiyah. Tugas muaddib tidak sebatas
mengajar, mengawasi, memperhatikan, tetapi pada penanaman nilainilai akhlak dan budi pekerti serta pembentukan moral bagi anak.

Berdasarkan uraian singkat diatas, dapat dicermati bahwa tugas
dari murabby, muallim, dan muaddib mempunyai titik tekan sendirisendiri memberi pendidikan pada peserta didik dalam perkembangan
jasmani.
Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam ialah
penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu pentingnya
penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru dalam posisi
yang penting karena guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan,
sedangkan Islam amat menghargai ilmu pengetahuan.
Sedangkan syarat yang berkaitan dengan profesinya guru sebagai
pendidik dan tenaga kependidikan seharusnya memenuhi standar nasional
yang telah ditentukan, yaitu memiliki kualifikasi akademik (minimum DVI atau S1) dan kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional dan
sosial). Bagi seorang orang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat
keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat kembali
menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
kemampuan pedagogik adalah kemampuan pembelajaran peserta
didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan
peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantat,
dewasa, aktif, berwibawa, menjadi teladan bagi Peserta didik dan
berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan
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materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan
membimbing peserta didik memenuhi Standar Kompetensi (SK) yang
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sedangkan
Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk berinteraksi peranan guru
dapat dikatakan tugas yang harus dilaksanakan oleh guru dalam mengajar
siswa untuk kemajuan yaitu perubahan tingkah laku dan perkembangan
siswa
diantara peran guru seperti yang dikutip dari Aam Afyiyawan
ialah sebagai berikut:
a) Guru sebagai pembimbing
Peran pendidik sebagai pembimbing sangat berkaitan erat
dengan praktik keseharian. Untuk dapat menjadi seorang pembimbing,
seorang pendidik harus mampu memperlakukan para siswa dengan
menghormati dan menyayangi (mencintai). Ada beberapa hal yang
tidak

boleh

dilakukan

oleh

seorang

pendidik

yaitu

meremehkan/merendahkan siswa, memperlakukan sebagaian siswa
secara tidak adil dan membenci sebagaian siswa.
b) Guru sebagai model (contoh)
Peranan pendidik sebagai model pembelajaran sangat penting
dalam rangka membentuk akhlak mulia bagi siswa yang diajar. Karena
gerak-gerik Guru sebenarnya selalu diperhatikan oleh setiap murid,
tindak tanduk, perilaku dan bahkan gaya guru selalu diteropong dan
sekaligus dijadikan cermin (contoh) oleh murid-muridnya. Apakah
yang baik atau buruk, kedisiplinan, kejujuran, keadilan, kebersihan,
kesopanan, ketulusan, ketekunan, kehati-hatian akan selalu direkam
oleh murid-muridnya dan dalam batas-batas tertentu akan diikuti oleh
murid-muridnya.
Demikian pula sebaliknya kejelekan-kejelekan gurunya akan
pula direkam oleh muridnya dan biasanya akan lebih mudah dan cepat
diikuti oleh murid-muridnya. Semuanya akan menjadi contoh bagi
murid, karenanya guru harus menjadi contoh yang baik bagi murid-
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muridnya, guru juga menjadi figur secara tidak langsung dalam
pembentukan akhlak siswa dengan memberikan bimbingan tentang cara
berpenampilan, bergaul, dan berprilaku yang sopan.
c) Guru sebagai penasehat
Seorang pendidik memiliki jalinan ikatan batin atau emosional
dengan para siswa yang diajar nya. Dalam hubungan ini pendidik
berperan aktif sebagai penasehat. Peran pendidik bukan hanya sekedar
menyampaikan pelajaran di kelas lalu menyerahkan sepenuhnya kepada
siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan tersebut.
Namun lebih dari itu, guru juga harus mampu memberikan nasihat bagi
siswa yang membutuhkannya baik diminta, maupun tidak.
d) Guru sebagai pendidik
Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan
identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu Guru
harus memiliki standar kualitas yang mencakup tanggung jawab,
wibawa, mandiri dan disiplin.
e) Guru sebagai pengajar
Sejak

adanya

kehidupan,

sejak

itulah

guru

telah

melaksanakan pembelajaran dan memang hal tersebut merupakan tugas
yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang
berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya,
membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari.
f) Guru sebagai pelatih
Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan keterampilan
baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk
bertindak sebagai pelatih.
g) Guru sebagai inovator
Guru sebagai bagian dari komponen pendidikan dituntut untuk
menjembatani

kesenjangan

ini. Guru

harus

bertindak

sebagai

pembaharu yang dapat memperkecil perbedaan antara pelaksanaan
pendidikan dan kemajuan masyarakat. Untuk itu guru harus selalu
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belajar dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan agar dapat
menciptakan hal-hal baru guna meningkatkan mutu pendidikan
sehingga sejalan dengan perkembangan masyarakat.
h) Guru sebagai pribadi
Sebagai individu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan,
guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik,
karena seorang guru merupakan salah satu panutan bagi masyarakat.
Guru dituntut untuk meningkatkan pengetahuannya, selalu mengontrol
emosinya, berbaur dengan masyarakat sekitarnya dan serta selalu
melaksanakan ajaran-ajaran agamanya.
i) Guru sebagai peneliti
Manusia adalah makhluk yang unik, satu sama lain berbeda.
Manusia yang satu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang
lain. Mereka juga memiliki kelemahan yang tidak dimiliki yang
lainnya. Demekian

pula dengan peserta didik, mereka memiliki

keunikan yang beraneka ragam dari waktu ke waktu. Karena guru tidak
bisa memperlakukan mereka dengan cara yang sama untuk semua
peserta didik dan untuk zaman yang berbeda. Hal ini menuntut guru
mencari suatu sistem pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan
zaman, tingkat perkembangan serta kebutuhan peserta didik tersebut.
j) Guru sebagai pendorong kreativitas
Dalam proses pembelajaran, peserta didik kadang tidak
memiliki motivasi belajar apalagi menciptakan hal-hal baru yang dapat
meningkatkan kompetensinya. Sebagai motivator, guru berkewajiban
meningkatkan dorongan peserta didik untuk kreatif dalam belajar.
Motivasi adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran. Karena peserta didik akan sungguh-sungguh belajar
apabila memiliki motivasi yang tinggi.
k) Guru sebagai pembangkit pandangan
Guru harus menanamkan pandangan yang positif terhadap
martabat manusia kedalam pribadi peserta didik. Sebagai seorang guru
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tentunya tidak ingin menjadi orang yang kan memperbudak orang lain,
melainkan menjadi orang yang menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia sehingga terjadi kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir
dan batin.
l) Guru sebagai pekerja rutin
Guru bekerja dengan keterampilan dan pembiasaan tertentu.
Serta

kegiatan

rutin

yang

amat

diperlukan

yang

seringkali

memberatkan. Jika kegiatan tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka
bisa mengurangi atau merusak keefektivitan guru pada semua perannya.
m) Guru sebagai pembawa cerita
Cerita adalah cermin yang bagus yang merupakan tongkat
pengukur. Dengan cerita manusia bisa mengamati bagaimana
memecahkan

masalah

yang

sama

dengan

yang

dihadapinya,

menemukan gagasan dan kehidupan yang nampak diperlukan oleh
manusia lain, yang bisa disesuaikan dengan kehidupan mereka. Serta
untuk menghargai kehidupan sendiri setelah membandingkan dengan
apa yang mereka baca tentang kehidupan manusia di masa lalu. Guru
berusaha mencari cerita untuk membangkitkan kehidupan di masa
mendatang.
n) Guru sebagai aktor
Guru adalah aktor yang memainkan perannya di depan peserta
didik sesuai dengan naskah yang telah dibuatnya. Sebagai seorang aktor
guru harus benar-benar membuat peran penontonnya larut dalam cerita
yang sedang dilakoninya. Pesan-pesan yang dibawakannya merupakan
hal penting yang harus disampaikan kepada peserta didik. Untuk itu
seorang

guru

hendaknya

mengetahui,

menguasai,

serta

dapat

mengarahkan situasi yang akan terjadi, menguasai materi yang akan
dibawakan, mengetahui kehendak peserta didiknya, menguasai media
yang akan digunakan dalam pelaksanaannya, memperhatikan waktu
yang akan digunakan untuk membawakan suatu naskah tertentu.
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Setiap guru utamanya guru pendidikan agama Islam hendaknya
menyadari bahwa pendidikan agama Islam bukanlah sekedar mentransfer
pengetahuan
melaksanakan

agama
ibadah

dan

melatih

atau

hanya

keterampilan
membangun

anak-anak
intelektual

dalam
dan

menyuburkan perasaan keagamaan saja, akan tetapi pendidikan agama
lebih luas daripada itu. Pendidikan Agama Islam berusaha melahirkan
yang beriman, berilmu dan beramal sholeh. Sehingga dalam sistem
pendidikan moral. Pendidikan Agama Islam tidak hanya menghendaki
pencapaian ilmu itu semata akan tetapi harus didasari oleh adanya
semangat moral yang tinggi dan akhlak yang baik.
Untuk itu seorang guru sebagai pengemban amanah pelajaran
pendidikan agama Islam haruslah orang yang memiliki pribadi saleh dan
menyadari perannya sebagai pendidik maka seorang guru Pendidikan
Agama Islam dapat bertindak sebagai pendidik yang sebenarnya, baik dari
perilaku (kepribadian) maupun dari segi keilmuan yang dimilikinya hal ini
akan dengan mudah diterima, dicontoh dan diteladani oleh siswa atau
dengan kata lain pendidikan akan sukses apabila ajaran agama itu hidup
dan tercermin dalam pribadi guru agama. Sehingga tujuan untuk memberi
pribadi anda sholeh dapat terwujud.
Karena tugasnya yang mulia, seorang guru menempati posisi
yang mulia yang berfungsi:
a. Guru sebagai pemberi pengetahuan yang benar kepada murid
b. Guru sebagai pembina akhlak mulia
c. Guru sebagai pemberi petunjuk kepada anak tentang hidup yang baik.
Peran dan kedudukan guru yang tepat dalam interaksi edukatif
akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Menurut
Zakiah Daradjat menjelaskan sebagai berikut:
a. Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan
terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat
memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya
sebagai pandangan hidup.
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b. Pendidikan Agama Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan
berdasarkan ajaran islam.
c. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran
agama islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik
agar nantinya selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati,
dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam yang telah diyakininya
secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama islam itu sebagai
pandangan

hidupnya

demi

keselamatan

hidup

di

dunia

dan

akhirat.(Rachman Sholeh, 2015, hlm. 7)

Dari beberapa definis diatas dapat dipahami bahwa guru agama
atau pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk
membimbing. Guru tidak sama pengajar, sebab pengajar itu hanya sekedar
menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Prestasi yang tertinggi
yang dapat dicapai oleh seorang pengajar apabila ia berhasil membuat
pelajar memahami dan menguasai materi pelajaran yang sudah di ajarakan
kepada peserta didik dan peserta didik bisa mengamalkannya dan
mempraktekkan didalam kehidupan sehari-hari.

3. Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran adalah suatu Kombinasi yang tersusun meliputi
unsur-unsur manusiawi, material, media, perlengkapan, dan prosedur yang
saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dapat dijelaskan
bahwa pembelajaran merupakan kumpulan yang tersusun yang melibatkan
manusia, material, media dan sebagainya. Manusia terlibat dalam sistem
pembelajaran tersendiri dari siswa, guru dan material lainnya meliputi
buku-buku, papan tulis, photography, slide dan film, audio dan video tape,
media dan Perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio
visual dan computer.
Pembelajaran adalah suatu Kombinasi yang tersusun meliputi
unsur-unsur manusiawi, material, media, perlengkapan dan prosedur yang
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saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran
dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang
berpengaruhi terhadap pemahaman. Dengan demikian Pembelajaran dapat
diartikan sebagai proses modifikasi dalam kapasitas manusia yang dapat
dipertahankan dan ditingkatkan levelnya. Pembelajaran juga dapat
diartikan sebagai upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk
mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Dalam konteks pembelajaran, tujuan utama mengajar adalah
membelajarkan siswa. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran yang terkandung
dalam sistem pengajaran adalah:
a. Rencana, penataan intensional material dan prosedur yang merupakan
sistem pengajaran sesuai dengan suatu rencana khusus sehingga tidak
mengambang.
b. saling ketergantungan, unsur-unsur suatu sistem merupakan bagian
yang koheren dalam keseluruhan, masing-masing bagian bersifat
esensial yang satu sama lain saling memberikan sumbangan tertentu.
c. setiap pembelajaran mempunyai tujuan yang disusun sesuai dengan
rencana tertentu.(Hamalik, 2010, hlm. 11)
pembelajaran merupakan proses penyajian bahan pelajaran untuk
guru kepada siswa yang didasarkan kepada perubahan tingkah laku dan
pengetahuan siswa menuju kedewasaan, baik jasmani maupun rohani.
Pengajaran harus merupakan proses yang berfungsi bimbingan siswa
dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Proses pembelajaran tentu
terlaksana dengan adanya komunikasi antara guru dan siswa.

4. Pengertian Motivasi
Motivasi berasal Bahasa latin yaitu kata movere yang memiliki
arti dorongan di dalam diri seseorang untuk dapat bertindak sehingga
mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah hasrat, dorongan dan kebutuhan
seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tertentu. Sehingga motivasi
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didefinisikan dengan segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku
yang

memnuntut

atau

mendorong

seseorang

untuk

memenuhi

kebutuhan.(Shaleh & Wahab, 2004, hlm. 132)
Istilah motivasi baru dikembangkan sejak awal abad ke-20.
selama beratus-ratus tahun, manusia dipandang sebagai makhluk rasional
dan intelek yang memilih tujuan dan menentukan sederet perbuatan secara
bebas. Nalarlah yang menentukan apa yang dilakukan manusia. Manusia
bebas untuk memilih, dan pilihan yang ada baik atau buruk, tergantung
pada inteligensi dan pendidikan individu, oleh karenanya manusia
bertanggung jawab penuh terhadap setiap perilakunya.
Konsep motivasi terinspirasi dari kesadaran para pakar ilmu,
terutama pakar filsafat, bahwa tidak semua tingkah laku manusia
dikendalikan oleh akal, akan tetapi tidak banyak perbuatan manusia yang
dilakukan diluar kontrol manusia. Sehingga lahirlah sebuah pendapat,
bahwa Manusia disamping sebagai makhluk rasionalistik, Ia juga sebagai
makhluk yang mekanistik yaitu makhluk yang digerakkan oleh sesuatu
diluar nalar yang biasanya disebut naluri atau insting.
Setiap perbuatan yang dilakukan manusia baik yang disadari
(rasional) atau yang tidak disadari (mechanical/naluri) pada dasarnya
merupakan sebuah wujud untuk menjaga sebuah keseimbangan hidup. Jika
keseimbangan ini terganggu, maka akan timbul suatu Dorongan untuk
melakukan aktivitas guna mengembalikan keseimbangan kondisi tubuh.
Aktivitas penjagaan keseimbangan ini, kadang-kadang terjadi atas dasar
fisiologis semata, tanpa disertai kehendak manusia, seperti tubuh
mengeluarkan keringat pada saat panas yang tinggi. Namun terkadang
aktivitas tersebut berlangsung atas dasar kehendak

tertentu, misalnya

maka pada saat lapar.
Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sangat
memperhatikan konsep keseimbangan seperti yang terdapat dalam ayatayat berikut:
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ۢ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gununggunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”
(Q. S. Al-Hijr 15:19)

“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan
menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang”(Q. S. al-Infithar 82:7)
Menurut al-Qurtuby, makna sempurna dan seimbang dalam
penciptaan manusia, dipahami sebagai kesempurnaan dan keseimbangan
secara menyeluruh yang mencakup semua penciptaan manusia, baik
bentuk luar maupun dalam, serta sebagai fungsinya. Artinya, bahwa hal itu
mencakup pengertian keseimbangan yang diperlukan untuk memelihara
diri manusia dan kelangsungan hidupnya.
Apabila suatu kebutuhan dirasakan pada setiap untuk dipenuhi,
maka motif dan daya penggerak menjadi aktif. Motif yang telah menjadi
aktif inilah disebut motivasi. Motivasi dapat didefinisikan dengan segala
sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau
mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Menurut M. Utsman
Najati(Najati,

1997),

motivasi

adalah

kekuatan

penggerak

yang

membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup, dan menimbulkan tingkah
laku serta mengarahkan menuju tujuan tertentu. Motivasi memiliki tiga
komponen pokok yaitu:
a. Menggerakkan. Dalam hal ini motivasi menimbulkan kekuatan pada
individu, membawa seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu.
Misalnya kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif, dan
kecenderungan mendapat kesenangan.
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b. Mengarahkan. Berarti motivasi mengarahkan tingkah laku. Dengan
demikian ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu
diarahkan terhadap sesuatu.
c. Menopang. Artinya, motivasi digunakan untuk menjaga dan menopang
tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah
dorongan-dorongan dan kekuatan kepada individu.

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).
Motivasi akan dirangsang karena ada tujuan, jadi motivasi dalam
hal 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.
a. Indikator Motivasi
Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada
siswa-siswa 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.
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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

b. Fungsi Motivasi
Motivasi sebagai suatu proses, mengantarkan murid kepada
pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar.
Sebagai proses, motivasi mempunyai fungsi, antara lain:
1) Memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat dan
siaga.
2) Memuaskan perhatian anak pada tugas-tugas yang berhubungan
dengan pencapaian tujuan pembelajaran
3) 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:
1) 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.
2) 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.
3) 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.
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Dengan melihat uraian diatas maka dapat dipahami bahwa
dengan adanya motivasi maka akan dapat mebangkitkan kegairahan
dalam kegiatan belajar mengajar.

c. 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 dorongandorongan ingin selalu berbuat baik, dan etis.
Selain 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 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.
d. 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
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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.
e. Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
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.

23

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-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)
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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 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
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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

B. Studi Relevan
Berdasarkan pada pengkajian penelitian-Penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi
dengan penelitian antara lain:
1) Penelitian Sri Rahayu, tahun 2016 mengenai Pengaruh Motivasi Belajar
Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika di
kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pelepat Hilir Kabupaten
Muaro Bungo. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan
meningkatkan motivasi belajar dapat meningkatkan kerjasama dan
keaktifan

siswa

lebih

mudah

menciptakan

pembeljaran

yang

menyenangkan, selain itu juga dengan belajar kelompok siswa paling
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bergotong informasi yang mereka dapatkan sehingga dapat memecahkan
masalah.
2) Penelitian Eli Suryani tahun 2012, mengenai Hubungan Motivasi Belajar
Terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
Batang Hari. Dari penelitian dapat disimpulkan ada hubungan signifikan
antara morivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa, hal ini dapat
dilihat dari adanya keinginan siswa yang mengikuti pembelajaran cukup
aktif, mampu menggerakkan keinginannya sendiri untuk lebih semangat
dalam belajar, siswa mampu menyalurkan kemampuannya untuk belajar,
dan siswa juga mengarahkan sikap dan prilaku yang baik ketika
mengikuti pembeljaran.
3) Penelitian Ahmad Noparullah, tahun 2009 mengenai Upaya Guru
Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
di Sekolah Menengah Pertama 13 Malang. Dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa upaya guru pendidikan agama islam dalam
meningkatkan motivasi belajar dibagi menjadi tiga jenis motivasi,
motivasi tinggi, motivasi sedang, motivasi rendah, motivasi tinggi dari
memberi angka sedangkan motivasi sedang terdiri dari memberi tugas,
mengadakan ulangan, memberikan angka. Sedangkan motivasi rendah
terdiri dari memberikan ganjaran, menumbuhkan minat dan menjelaskan
tujuan akhir.
Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan dan
persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu:
a) Persamaan
1. Penentuan tema judul proposal yang sama yaitu tentang upaya guru
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
2. Peneliti sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskrip
3. Teknik pengumpulan data yang sama yaitu menggunakan metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
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b) Perbedaan
1. Setting dan subjek penelitian yang berbeda.
2. Kendala-kendala dalam penelitian yang terlihat dari masing-masing
penelitian yang berbeda.
Upaya dalam mengatasi kendala dalam penelitian yang terlihat dari masingmasing penelitian yang berbeda.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya
untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan,
karena sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata
lain penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan
yang sedang berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari
lapangan dan kemudian dianalisis beradasarkan variable yang satu dengan
lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang
dimana lokasi di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi.
Denzin dan Linclon mendefinisikan metode kualitatif merupakan
penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai
metode yang ada.Dengan berbagai karateristik khas yang dimiliki, penelitian
kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian
kuantitatif.(Sukardi, 2003, hlm. 158)
Metode kualitatif bertitik

tolak dari fenomenologis yang

menekankan pada pemahaman makna tingkah laku manusia sebagaimana
yang dimaksud oleh pelakunya sendiri. Pandangan fenologis tidak mengakui
bahwa peneliti tahu apa makna sesungguhnya suatu perbuatan atau tindakan
yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang diteliti.
B. Setting Dan Subjek Penelitian
1. Setting penelitian
Setting atau tempat dilaksanakan penelitian ini adalah kelas VIII
SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi Tahun Ajaran 2020/2021. Alasan
peneliti memilih lokasi Lokasi penilitian ini karena siswa yang belajar di
kelas VIII dihadapkan pada permasalahan kurangnya motivasi belajar
siswa, dan belum ada peneliti yang meniliti di tempat tersebut.
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2. Subjek penelitian
Subjek penelitian yang diteletiti adalah:
a) Guru Pendidikan Agama Islam
b) Kepala sekolah
c) Siswa
Adapun teknik pengambilan sample dan informan dalam
penelitian ini menggunakan cara Purposive Sampling. Purpossive
Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu.(Sugiyono, 2016, hlm. 219)
Sebagai subjek utama yaitu Guru Pendidikan Agama Islam yang
bertanggung jawab akan meningktatkan motivasi belajar siswa. Adapun
sebagai sumber informasi untuk memperoleh data tentang realita
Pendidikan yang diterapkan di SMP Muhammdiya 1 Kota Jambi.
C. Jenis Dan Sumber data
1. Jenis data
a. Data primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data.(Sugiyono, 2016, hlm. 225)
Data primer yang penulis maksudkan dalam penelitian ini
adalah data upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di masa pandemi di SMP Muhammdiyah 1 Kota
Jambi khususnya mengenai.
1) Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dimasa pandemi di
kelas VIII SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi
2) Faktor kendala guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di masa pandemi di kelas VIII

SMP

Muhammdiyah 1 Kota Jambi
3) Apa upya guru Pendidikan Agama Islam untuk mengatasi kendala
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi di
kelas VIII B SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi
b. Data sekunder
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Data sekunder adalah sumber data yang yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain
atau dokumen.(Sugiyono, 2016, hlm. 225)
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil
mengenai gambaran umum tentang keadaan di SMP Muhammdiyah 1
Kota Jambi seperti:
1) Sejarah di bangunnya sekolah SMP Muhammdiyah 1
2) Jumlah guru yang mengajar di SMP Muhammdiyah 1
3) Visi dan Misi sekolah SMP Muhammdiyah 1
4) Jumlah siswa siswa SMP Muhammdiyah 1
5) Keadaan Sarana dan Prasarana di SMP Muhammdiyah 1

2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat
diperoleh.(Arikunto, 2009, hlm. 107) Sedangkan sumber data dalam
penelitian ini terdiri dari orang dan dokumentasi meliputi:
a. Sumber data berupa manusia yakni, Guru Pendidikan Agama Islam dan
para majelis guru lainnya
b. Sumber data berupa suasana, dan kondisi proses belajar-mengajar dan
suasana dilingkungan SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi
c. Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip
dokumentasi resmi yang berhubungan dengan keberadaan SMP
Muhammdiyah 1 Kota Jambi.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
“Metode observasi atau disebut juga dengan pengematan
merupakan

kegiatan

pemuatan

perhatian

semua

objek

dengan

menggunakan seluruh indera”.(Arikunto, 2006, hlm. 156)
Di dalam pengertian psikologik, observasi atau disebut pula
dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap
sesuatu objek dengan menggunakan alat indera.(Arikunto, 2006, hlm. 156)
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Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
non partisan, yang mana peneliti tidak melibatkan diri secara langsung
dalam lingkungan penelitian mengenai upaya guru Pendidikan Agama
Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi.

2. Wawancara/ interview
“Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.”(Arikunto,
2006, hlm. 158)
Metode ini gunanya untuk memperoleh data melalui wawancara
langsung secara terpimpin antara peneliti dengan orang yang memberikan
informasi dengan menggunakan daftar wawancara.
Adapun datanya meliputi:
a) Bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dimasa
pandemi.
b) Apa saja kendala guru Pendidikan Agama Islam meningkatkan motivasi
belajar siswa di masa pandemi.
c) Cara guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kendala
meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai salah satu cara mencari data mengurai halhal atau variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrif, buku, surat
kabar,

majalah,

notulen

rapat,

prasasti,

legger

agenda

dan

sebagainya.(Arikunto, 2006, hlm. 231)
Dokumentasi penulis gunakan sebagai Instrumen utama untuk
memproleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran umum
tentang bagaimana guru Pendidikan Agama Islam meningkatkan motivasi
belajar siswa di masa pandemi di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi
seperti:
a. Sejarah dan Geografis
b. Struktur Organisasi
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c. Jumlah Guru dan Siswa
d. sarana dan prasarana .
E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui pendekatan
kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses
berpikir dengan menggunakan permasalahan yang bersifat umum kemudian
dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus. Analisis data meliputi:
1. Reduksi data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang
tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Setelah dibaca dipelajari maka langkah selanjutnya adalah
reduksi data .
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar
yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data
dilakukan selama penelitian berlangsung.
2. Penyajian Data
Setelah melalui reduksi data langkah selanjutnya dalam analisa
data

adalah

penyajian

data

atau

sekumpulan

informasi

yang

memungkinkan penelitian melakukan penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan
Setelah data terkumpul direduksi yang selanjutnya disajikan.
Maka langkah terakhir dalam penganalisa data adalah menarik kesimpulan
atau verifikasi dan analisanya menggunakan analisa model interaktif,
artinya analisa ini dilakukan dalam bentuk ineraktif dari ketiga komponen
utama tersebut.
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Diskusi dengan Teman Sejawat.

Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data
yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji
informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para
responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
2. Perpanjangan Waktu Peneliti.

Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam
situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti,
serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
3. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.Penelitian ini
menggunakan triangulasi dengan sumber membandingkan dan mengecek
balik derajat keperayaan/informasi yang diperoleh melalui waktu
penelitian kualitatif.
Triangulasi dengan metode menurut Moleong adalah: pertama,
pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa
teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaaan
beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan
penyidik memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan
pengecekan kembali derajat kepercayaan data atau dengan cara
membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya.
Sedangkan, triangulasi dengan teori dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
secara induktif dan secara logika. (Lexy J. Moleong, 2004: 306-307).
Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang
berpendidikan.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.

G. Jadwal Penelitian
Untuk

mempermudah

peneliti

dalam

melakukan

penelitian

dilapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat
pada tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian
No

1
2
3

4
5
6
7

Jenis kegiatan
Penelitian

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

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
x x

Desem
ber
2020

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah Singkat SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi
SMP Muhammadiyah 1 berdiri pada tahun 1977, SK Pendirian
Sekolah 671/II-05/J-59/1977. Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas. SMP
Muhammadiyah 1 ini berlokasi di JL. KH. Ahmad Dahlan NO.10,
Beringin, Kota Jambi. Sekolah ini bernaungan

yayasan yaitu

muhammdiyah dan bersetatus swsta.
Letak Geografis
a. Sebelah utara
b. Sebelah selatan

:Berbatasan dengan Jalan Raya
:Berbatasan dengan Rumah Penduduk

c. Sebelah timur

:Berbatasan dengan Sekolah Tafidz

d. Sebelah barat

:Asrama TNI

Tabel 4.2. Profile SMP Muhammadiyah 1 Kota Jambi

PROFIL SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA JAMBI
Nama Satuan

SMP MUHAMMADIYAH 1 JAMBI

NPSN

10504681

Bentuk
Pendidikan

SMP

Status Sekolah

Swasta

Status
Kepemilikan

Yayasan

SK Izin
Operasional

4372/I10.2/IB-83

Tanggal SK

1983-11-10
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Alamat

Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 10

Desa/Kelurahan

PASAR JAMBI

Kecamatan

Pasar Jambi

Kabupaten/Kota Kota Jambi
Propinsi

Jambi

RT/RW

9/0

Nama Dusun

Beringin

Kode Pos

36112

Lintang/Bujur

-1.596258100000/103.609381700000

Layanan Keb.
Khusus

Tidak ada

SK Pendirian

671/II-05/J-59/1977

Tanggal SK

1997-12-21

Rekening BOS

3600009820

Nama Bank

POS PASAR JAMBI

Nama KCP

PASAR JAMBI
SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA

Atas Nama

JAMBI

MBS

Tidak

Tanah Milik

3587m

Nomor Telepon

074121612

Nomor Fax

Null

Email

smpmhd.1@yahoo.com

Website

Smpmhd1kota jambi.sch.id
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2. Visi dan Misi SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi
Adapun VISI dan MISI SMP Muhammdiyah 1

Kota Jambi

adalah sebagai berikut :

a. Visi
“TERWUJUDNYA

PESERTA

DIDIK

YANG

BERIMAN,

BERPRESTASI, KREATIF, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

b. Misi
1) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran islam
melalui pembelajaran tadarus, ceramah singkat, Al-Quran dan Sholat
dzuhur berjamaah serta kultum
2) Menumbuhkan budaya disiplin dan budaya 3 S (Salam, Senyum,
Sapa)
3) Menumuhkan rasa hormat dan patuh pada orangtua, guru, dan
sesama peserta didik
4) Meningkatkan prestasi nilai rata-rata kelulusanUjian Nasional
5) Mendorong dan menjadi potensi siswa yang dimiliki untuk dapat
dikembangkan sebagai bakat yang dimiliki
6) Meningkatkan kepedulian trhadap lingkungan dengan gerakan
penghijauan
7) Menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan yang
nyaman, bersih dan asri
8) Mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, sehat,dan
indah
9) Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri sesuai
dengan potensi dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik
10) Mewujudkan hubungan kerjasama yang harmonis dan konduif baik
didalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah guna mendukung
proses pembelajaran
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3. Kurikulum SMP Muhammidiyah 1 Kota Jambi
Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu carier yang artinya
pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Kurikulum adalah
seperangkat perencanaan pengajaran yang sistematik yang berisi
pernyataan tujuan, organisasi konten, organisasi pengalaman belajar,
program pelayanan, pola belajar mengajar, dan program evaluasi agar
pebelajar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan
perubahan tingkah laku.
SMP Muhmmadiyah 1 kota jambi menggunakan kurikulum 2013
untuk siswa kelas VII dan VIII dan Kurikulum KTSP untuk siswa kelas
IX yang mana data ini saya peroleh dari hasil dokumentasi roster pelajaran
SMP Muhammadiyah 1 kota Jambi yang terdiri dari 13 mata pelajaran
diantaranya:
Tabel 4.3Mata Pelajaran SMP Muhammadiyah 1 kota jambi
Jumlah Jam Per
No

Kelas

Mata Pelajaran
VII

VIII

IX

Keterangan

1

Al-Qur’an

2

2

2

-

2

KMD

1

1

1

-

3

BK

1

2

1

-

4

AqidahAkhlak

2

2

2

-

5

B.Indonesia

6

6

6

-

6

Matematika

5

5

6

-

7

BahasaInggris

4

4

5

-

8

IPA

5

5

6

-

9

Pend. Jasmani

3

3

2

-

10

SeniBudaya

3

3

2

-

11

PKN

3

3

2

-

12

IPS

4

4

4

-

13

Prakarya

2

2

Jumlah

41

42

Jumlah seluruhnya

123

40
-
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4. Keadaan Tenaga Pendidik dan Peserta Didik di SMP Muhammdiyah
1 Kota Jambi
SMP Muhammadiyah 1 kota jambi adalah lambaga pendidikan
yang menekankan kedisplinan. Guru adalah sosok pigur yang memberikan
tugas mengajar, membimbing, mendidik peserta didik kearah yang telah
ditetapkan.
SMP Muhammadiyah 1 kota jambi yang dikepalai oleh Bapak
Drs H. Aldi Mawardi M.Pd memiliki 21 orang tenaga pendidik (guru) dan
3 orang tenaga kependidikan (TU) dan 1 sebagai tenaga perpustakaan.
a. Tabel 4.4 : Daftar Nama-Nama Guru
No

Nama

L/P

Jabatan

1

Dessy Rosirani

P

Guru Mapel

2

ALDI MAWARDI

L

Kepala Sekolah

3

Andi

L

Guru Mapel

4

Dedi Herianto

L

Guru Mapel

5

Panji

L

Tenaga Perpustakaan

6

Fajar Riani

P

Guru Mapel

7

Ferry Antonio Johan

L

Guru Mapel

8

Hikmah Oktarini

P

Guru Mapel

P

Guru Mapel

9

Indrawati
Kusumawardhani

10

Ismai Defriyanti

P

Guru Mapel

11

Kasimar

P

Guru BK

12

Khalida

P

Guru Mapel
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13

Komari

L

Kepala Sekolah

14

Kurniasih

L

Tenaga Administrasi Sekolah

15

Masri

L

Guru Mapel

16

Novera Yanti. S

P

Guru Mapel

17

Nyasusilawati

P

Guru Mapel

18

Rahma Yulianti

P

Tenaga Administrasi Sekolah

19

Reza Pahlevi

L

Petugas Keamanan

20

Ria Ratna Dinanti

P

Guru Mapel

21

Rusdi

L

Guru Mapel

22

Sari Nova

P

Tenaga Administrasi Sekolah

23

Yusmaniar

P

Guru Mapel

24

Yusnaini

P

Guru Mapel

Saat tahun pelajaran 2020/2021 seluruh siswa/I yang ada di
SMP Muhammadiyah 1 Kota Jambi berjumlah 180 orang yang terbagi
kedalam beberapa kelas diantaranya yaitu tiga kelas yang berada di SMP
Muhammadiyah 1 Kota Jambi dengan rincian sebagai berikut:
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b. Tabel 4.5:Data Siswa/I SMP MUHAMMADIYAH 1 Kota Jambi
Tahun Pelajaran 2019/2020

NO

KELAS

1

JUMLAH SISWA

JUMLAH

JUMLAH
ROMBEL

L

P

VII

24

23

47

2

2

VIII

26

24

50

2

3

IX

47

36

83

3

JUMLAH

97

83

180

7

5. Sarana prasarana
Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan maka suatu lembaga pendidikan memiliki
faktor yang menunjang terlaksananya proses pembelajarran tersebut, karena
itu sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempunyai
fungsi penting yang dapat memperlancar prses pendidikan demi tercapainya
tujuan pendidikan.
Sarana merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran
agar dapat berjalan dengan baik dan juga memberikan motivasi kepada
siswa dalam belajar, sementara prasarana merupakan fasilitas yang
membantu dan menunjang proses pembelajaran.
Tabel. 4.6: Data Sarana SMP Muhammadiyah 1 Kota Jambi
Tahun 2020
No

Nama

Jumlah

Keterangan

1

Meja Guru

25

Bagus

2

Kursi Guru

25

Bagus

3

Meja Siswa

200

Bagus

4

Kursi Siswa

300

Bagus

5

Lemari Guru

5

Bagus

6

Kipas Angin

15

Bagus
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7

AC

1

Bagus

8

Printer

4

Bagus

9

Komputer

4

Bagus

10

Infocus

2

Bagus

11

Jam dinding

3

Bagus

Tabel. 4.7: Data Sarana SMP MUHAMMADIYAH 1 Kota Jambi
Tahun 2020
No

Jenis Prasarana

Kondisi

1

Ruang OSIS

BAIK

2

Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki

BAIK

3

Ruang Perpustakaan

BAIK

4

Gudang

BAIK

5

Ruang UKS

BAIK

6

Ruang Guru

BAIK

7

Lainnya

BAIK

8

Ruang Teori/Kelas

BAIK

9

Ruang Teori/Kelas

BAIK

10

Ruang Teori/Kelas

BAIK

11

Ruang Teori/Kelas

BAIK

12

Ruang Teori/Kelas

BAIK

13

Ruang Teori/Kelas

BAIK

14

Ruang Teori/Kelas

BAIK
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15

Laboratorium Komputer

BAIK

16

Laboratorium IPA

BAIK

17

Ruang Kepala Sekolah

BAIK

18

Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki

BAIK

19

Kamar Mandi/WC Guru Perempuan

BAIK

20

Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki

BAIK

21

Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan

BAIK

22

Rumah Penjaga Sekolah

BAIK

23

Ruang BP/BK

BAIK

24

Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan

BAIK

25

Ruang Ibadah

BAIK

26

Ruang TU

BAIK

27

Ruang Teori/Kelas

BAIK

B. Temuan Khusus
1. Kondisi Pembelajaran Agama Islam di Kelas VIII B Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Muhammdiyah 1 Kota Jambi
Pelaksanaan pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan
oleh guru dan siswa dalam situasi tertentu. Mengajar adalah suatu tugas
yang membutuhkan penampilan maksimal guru agar menghasilkan output
yang maksimal pula. Di masa pendemi ini pemerintah mengerluarkan
kebijakan agar masyarakat untuk melakukan social distancing atau
menjaga jarak. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut seluruh
aktivitas masyarakat yang dulu dilakukan di luar rumah dengan berkumpul
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atau berkelompok, kini harus diberhentikan sejenak dan diganti dengan
beraktivitas di rumah masing-masing.
Salah satu dampak social distancing juga terjadi pada sistem
pembelajaran di sekolah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020
tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi,
Mendikbud menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan
proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus
dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh, dengan adanya himbauan
tersebut membuat semua lembaga pendidikan mengganti metode
pembelajaran yang digunakan yaitu menjadi online atau dalam jaringan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama
Islam di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi tentang proses pembelajaran
pendidikan agama Islam di kelas VIII, beliau mengatakan:
“proses pembelajaran yang dilakukan di SMP Muhammdiyah 1 Kota
Jambi pada masa pandemi ini menggunakan sistem belajar jarah jauh .
Dimana

metode

pembelajarannya

menjadi

online,

dalam

melaksanakan pembelajaran online saya menggunakan aplikasi
classroom,

via

whatsapp

group

dan

sekali-kali

memakai

zoom.”(Wawancara, 15 Oktober 2020).
Wawancara dengan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 kota
jambi mengatakan:
“Di masa pendemi dimana sekolah juga terkena dampaknya jadi
sistem pembelajaran untuk semua siswa menggunakan sistem belajar
jarak jauh atau dalam jaringan(Daring) dan hanya guru dan staf tu
yang kesekolah dengan mematuhi protokol kesehatan dan sekolah
juga menyediakan wifi yang mana membuat mudah guru-guru dalam
melaksanakan

pembelajaran

jarak

jauh

atau

dalam

jaringan(Daring)”.(Wawancara 16 Oktober 2020)
Hasil observasi peneliti melihat kegiatan guru pendidikan agama
Islam dalam melakukan proses pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1
Kota Jambi tidak lagi dengan tatap muka tetapi menggunakan sistem
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pembelajaran online atau dalam jaringan(Daring).(Observasi 15 Oktober
2020).
Persiapan mengajar merupakan upaya untuk memperkirakan
tindakan yang akan dilakukan untuk kegiatan pembelajaran. Perencanaan
pembelajaran perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen
pembelajaran seperti standar kompentensi, kompentensi dasar, materi
pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat dan sumber pembelajaran serta
penilaian pembelajaran. Hal ini berfungsi mengembangkan potensi peserta
didik. Mengenai perencanaan pembelajaran, berikut wawancara dengan
guru pendidikan agama Islam yang mengatakan:
“untuk melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan
tidak tatap muka/online, maka terlebih dahulu saya menyiapkan
beberapa hal tentang kompentensi, kompentensi dasar, materi
pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat dan sumber pembelajaran serta
penilaian pembelajaran dalam suatu materi yang akan saya ajarkan
nantinya.(Wawancara, 15 Oktober 2020)
Observasi penullis sebagai berikut bahwa guru pendidikan agama
Islam yang mengajar di kelas VIII mempersiapkan dan memperhatikan
standar kompentensi, kompentensi dasar, materi pelajaran, kegiatan
pembelajaran, alat dan sumber pembelajaran serta penilaian pembelajaran
terseebut. Guru dalam melakukan hal tersebut banyak mangambil format
yang sudah ada pada buku-buku pelajaran agama Islam.(Observasi, 15
Oktober 2020)
Dalam dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan belajar
mengajar, bahwa kelangsungan 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
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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 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, bolos. Dalam hal ini saya sebagai guru
pendidikan agama islam berusaha untuk menumbuhkan minat belajar
mereka salah satunya dengan memberikan bimbingan, menciptakan
suasana belajar yang lebih nyaman, dan memberikan nilai kepada
mereka.” (Wawancara, 15 Oktober 2020).
Adapun indikator motivasi belajar siswa dalam pembelajaran
pendidikan agama Islam:
A. Kedisiplinan siswa
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama
Islam kelas VIII, tentang kedisiplinan siswa beliau menuturkan:
“Pada awalnya kedisiplinan siswa di SMP Muhammdiyah 1 Kota
Jambi dapat dikatakan masih kurang. Ketika dimata pelajaran saya
kadang siswa yang sering tidak ikut pelajaran online tanpa
keterangan, tidak membuat tugas, terlambat, 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 15
Oktober 2020).
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Setelah di konfirmasi lansung dengan siswa yang sering
terlambat tidak membuat tugas Gebri mengatakan :
“Saya sering tidak membuat tugas karena semenjak belajar menjadi
online rata-rata guru memberi tugas untuk dikerjakan sehingga
membuat saya malas untuk mengerjakannya”. (Wawancara. 22
Oktober 2020).
Berdasarkan observasi peneliti tentang kesisiplinan siswa kelas
VIII di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi, peneliti menemukan bahwa
ketika melakukan kegiatan belajar mengajar kadang ada siswa yang
tidak mengerjakan tugas dengan berlalasan lupa. Sehingga guru
pendidikan agama Islam memberikan teguran dan nasehat kepada siswa
yang tidak mengerjakan tugas. (Observasi 22 Oktober 2020).

B. Sikap siswa dalam menerima pelajaran khususnya pelajaran pendidika
agama Islam
Guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammdiyah 1 Kota
Jambi. ketika di wawancarai tentang sikap siswa ketika menerima
pelajaran pendidikan agama Islam, beliau mengatakan :
“Pada saat pelajaran saya, ada siswa yang aktif ada juga yang tidak
aktif. Yaitu saat diberikan pertanyaan maupun merespons materi
yang sudah sampaikan. Mereka kadang saling menertawakan ketika
hendak bertanya maupun menjawab karena menggunakan 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 22 oktober 2020).
Seorang siswa Gebri kelas VIII mengatakan bahwa :
“Ketika proses pembelajaran online berlansung dengan metode
tanya jawab teman-teman sering menertawakan saya ketikan saya
menjawab dengan kalimat yang salah. Tetapi dengan semangat
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yang diberikan ibu guru, saya tidak malu dan tetap merespons
materi yang tidak saya mengerti.” (Wawancara 22 oktober 2020).

Dari hasil observasi, motivasi belajar 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 22 oktober 2020).

C. Tugas yang diberikan guru pendidikan agama Islam kepada siswanya.
Guru pendidikan agama Islam mengatakan bahwa:
“Ketika saya memberikan tugas kepada siswa banyak yang
beralasan

lupa

mengerjakannya,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 22 oktober 2020).

Berdasarkan hasil observsai yang peneliti lakukan ketika guru
pendidikan agama Islam memberikan tugas kepada siswa, ada sebagian
siswa yang mengerjakan, ada juga siswa yang tidak mengerjakan tugas
dengan alasan lupa, sehingga guru memberikan hukuman kepada siswa
yang tidak membuat tugas. Sehingga siswa takut untuk tidak
mengerjakan tugas lagi.
2. Kendala Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi
Sehubungan dengan motivasi belajar siswa pada pelajaran
pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Kota Jambi, guru
bidang studi Pendidikan Agama Islam menghadapi beberapa kendala
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dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, Berikut ini akan dikemukakan
beberapa kendala dalam pengembangan motivasi belajar siswa.
a) Daya serap/tanggap siswa yang lemah setiap siswa masing-masing
mempunyai potensi pada dirinya.
di sekolah guru yang berkewajiban untuk mendidiknya. Di
dalam ruangan kelas guru akan berhadapan dengan sejumlah anak yang
memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ada anak didik
yang memang tinggi IQ nya ada yang sedang dan ada pula yang lemah
daya tangkapnya terhadap pelajaran. Salah satu kendala yang dihadapi
guru untuk memotivasi belajar siswa adalah lemahnya daya tangkap
siswa terhadap pelajaran. Wawancara dengan guru Pendidikan Agama
Islam SMP Muhammadiyah 1 Kota Jambi yang mengatakan:
“beberapa dari siswa di kelas ini memang terlihat daya tanggapnya
terhadap pelajaran masih kurang, ini dikarenakan faktor lingkungan
yang mana pendidikan belum terlalu di anggap penting, Oleh
karena itu secara kualitas sebagian siswa yang ada kurang begitu
baik prestasi belajarnya”.(Wawancara 22 Oktober 2020)
berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama
Islam yang menjelaskan bahwa beberapa siswa memang terlihat daya
tanggapannya terhadap pelajaran termasuk pelajaran pendidikan agama
Islam masih kurang dikarenakan faktor lingkungan, sehingga secara
kualitas dapat diketahui daya tangkap belajar siswa kurang begitu baik
hasilnya.
wawancara

dengan

Gebri

siswa

kelas

VIII

SMP

Muhammadiyah 1 Kota Jambi mengatakan:
“saya memang merasa kesulitan dalam mempelajari materi
pendidikan agama Islam, seperti materi yang membaca dan menulis
huruf Arab, apa lagi materi yang dihafal, itu membuat saya menjadi
kesulitan untuk melakukannya sehingga saya menjadi malas untuk
melakukannya”.(Wawancara 22 Oktober 2020)
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Kondisi dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di
SMP Muhammadiyah 1 Kota Jambi kurang begitu baik seperti yang
diungkapkan oleh siswa di atas. Sedangkan guru agama Islam sendiri
memberikan keterangan yang mengatakan:
“saya merasa kesulitan dalam menghadapi siswa yang daya
tanggapnya lemah apa lagi pada materi hapalan, itu yang menjadi
kendala bagi saya untuk memotivasi siswa untuk belajar, karena
siswa merasa sulit dan bosan terhadap materi akhirnya siswa
menjadi malas untuk belajar”.
Menurut Observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa
dalam belajar pendidikan agama Islam di SMP Muhammdiyah 1 kota
Jambi kurang begitu baik seperti yang telah diungkapkan oleh siswa
kelas VIII tadi. Hal ini dikarenakan tidak semua siswa dalam mengikuti
pembelajaran pendidikan agama Islam mempunyai kemampuan yang
tinggi ataupun daya serap belajarnya baik, masih banyak siswa yang
dihadapkan pada permasalahan kemampuan belajar mereka yang
rendah sehingga dengan terbatasnya kemampuan memperlambat proses
pembelajaran.(Observasi 22 Oktober 2020)

b) Kurangnya Minat Siswa Dalam Mengerjakan Tugas
Pemberian tugas kepada siswa bertujuan untuk membina Siswa
lebih kreatif dan memperdalam pemahaman terhadap materi pelajaran
seperti pendidikan agama Islam. Seringnya guru Pendidikan Agama
Islam memberikan tugas kepada siswa yang dikerjakan serta Ditambah
lagi dengan tugas mata pelajaran yang lain yang secara terus-menerus
ini membuat siswa menjadi kesulitan dalam belajar. Hal ini
sebagaimana yang dijelaskan oleh guru Pendidikan Agama Islam yang
mengatakan:
“saya memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan hal ini
saya lakukan agar Siswa lebih memahami pelajaran yang telah saya
jelaskan, dengan adanya tugas yang saya berikan diharapkan
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kepada siswa menjadi lebih bertanggung jawab soal apa yang saya
berikan kadang berupa hafalan ayat pendek atau mengerjakan
soal”.(Wawancara 22 Oktober 2020)
Guru pendidikan agama Islam kurang menyadari dengan
banyaknya Pemberian tugas kepada siswa secara terus-menerus
membuat motivasi belajar siswa menjadi lemah dan berkurang.

c) Kurangnya Disiplin Siswa Dalam Belajar
Disiplin yang meliputi ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan
dan sebagainya. Berdisiplin berarti menaati (peraturan tata tertib)
mengenai hal ini wawancara dengan guru mata pelajaran pendidikan
agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
untuk menegakkan disiplin tidak selamanya melibatkan orang
lain tetapi melibatkan diri sendiri juga bisa. Artinya disiplin dari diri
sendiri, upaya ini terus dibudayakan di SMP Muhammadiyah 1 Kota
Jambi saya bersama dengan guru yang lainnya menyusun perangkat tata
tertib untuk meningkatkan disiplin siswa yang kurang disiplin dalam
pembelajaran.
Sehubungan dengan itu guru Pendidikan Agama Islam juga
menambahkan keterangan sebagai berikut:
“dalam

belajar

disiplin

sangat

diperlukan.

Disiplin

dapat

melahirkan motivasi dan semangat menghargai waktu, bukan
menyia-nyiakan waktu berlalu dalam kehampaan. Budaya jam
karet adalah musuh besar bagi saya dan bagi mereka yang
menerapkan disiplin dalam belajar, saya tidak menyukai perbuatan
yang menunda-nunda waktu, tiap jam bahkan tiap detik sangat
berarti bagi siswa menuntut ilmu di mana dan kapan pun juga.
Untuk itu budaya tersebut telah diupayakan agar terlaksana dengan
baik di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi walaupun pada
kenyataannya masih sulit sekali menerapkan hal tersebut kepada
para siswa”.(Wawancara 22 Oktober 2020)
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Pengamatan peneliti tentang disiplin mengajar guru Pendidikan
Agama Islam dan disiplin belajar, maka ditemukan bahwa guru selalu
datang mengajar tepat pada waktunya tetapi masih ada siswa yang
belajar yang menyia-nyiakan waktu belajar, mereka kurang termotivasi
mengikuti kegiatan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 kota Jambi
dan melampiaskan tersebut dengan bermalas-malasan dalam mengikuti
pembelajaran agama Islam yang akan dilaksanakan.
Melalui disiplin, siswa bisa melakukan pengembangan
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Siswa yang belajar dengan
disiplin yang tinggi seperti mengikuti pelajaran tepat waktu,
mengerjakan tugas yang diberikan guru dan selalu berkonsentrasi dalam
belajar diharapkan memperoleh prestasi belajar yang memuaskan.
Dalam pelaksanaan belajar setiap individu menginginkan
suasana yang amat tenang dan menyenangkan hal itu tergantung
Bagaimana guru bisa membuat suasana seperti yang diinginkan,
kegiatan belajar yang dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik
terlibat aktif baik mental maupun fisik.
Observasi di SMP Muhammadiyah 1 Kota Jambi di mana pada
saat pelaksanaan belajar pendidikan agama Islam siswa terlihat biasabiasa saja tidak ada siswa yang merasa antusias terhasap pelajaran
tersebut, malahan pada saat proses belajar mengajar berlangsung ada
siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru, keaktifan pun
belum terjadi pada sebagian siswa. Hanya sebagian saja yang mau
bertanya kepada guru setelah penjelasan materi selesai.
Berdasarkan penjelasan dari keterangan diatas maka dapat
dipahami bahwa disiplin dalam belajar ternyata masih belum seutuhnya
bisa dilaksanakan oleh siswa, meskipun para guru telah berupaya
semaksimal mungkin untuk mengajak siswa belajar disiplin, tetapi
masih ada beberapa siswa yang kurang bertanggung jawab dalam
mengikuti pembelajaran dengan bersikap kurang disiplin dalam
mengikuti pembelajaran, hal seperti ini tentunya menjadi permasalahan
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bagi semua guru untuk selalu memantau siswa dalam mengikuti
pembelajaran.

d) Minimnya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Kurangnya jam pelajaran pendidikan agama Islam di SMP
Muhammdiyah 1 Kota Jambi membuat para siswa sulit memahami
pelajaran pendidikan agama Islam. Hal tersebut membuat rasa bosan
dan malas bagi siswa yang tidak memahami pelajaran. Jika demikian
maka motivasi belajar akan semakin menurun, sehingga mengakibatkan
pendidikan moral yang diajarkan dalam pembelajaran pendidikan
agama Islam tidak dapat dicerna oleh siswa dengan baik.
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh guru Pendidikan
Agama Islam yang mengatakan:
“sedikitnya jam pelajaran dan para siswa yang menaggap pelajaran
pendidikan agama Islam sulit membuat para siswa tidak semangat
dalam belajar sehingga kita sebagai guru harus pandai mengatur
waktu agar pelajaran yang kita sampaikan bisa mudah di mengerti
dan tidak kesulitan dipahami oleh siswa”.(Wawancara 22 Oktober
2020)
Observasi

peniliti

menemukan

bahwa

jam

pelajaran

pendidikan agama Islam di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi hanya
diajarakan 3 jam pembelajan dalam seminggu.(Observasi 22 Oktober
2020)
Apabila pendidikan agama Islam sudah tidak diminati tentunya
moral generasi penerus bangsa akan semakin bobrok, maka dari itu
peran guru pendidikan agama Islam dalam memotivasi belajar
pendidikan agama Islam pada siswa harus lebih kreatif dan
menggunakan waktu yang sedikit dengan baik dan efesien.
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3. Upaya Guru Dalam Mengatasi Kendala Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa Di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi
Berbagai permasalahan motivasi belajar siswa pada mata
pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi,
namun tetap ada faktor pendukung bagi guru untuk tetap bisa memotivasi
siswa dalam belajar pada mata pelajaran tersebut, diantaranya:
a) Menyediakan Sumber Belajar
Sumber adalah salah satu penunjang untuk kelancaran
dalam belajar, tanpa adanya sumber maka proses belajar mengajar akan
kurang terlaksana dengan baik. Dengan adanya sumber belajar yang
lengkap bisa mempengaruhi kelancaran belajar, kelengkapan sumber
belajar bisa membuat siswa lebih termotivasi lagi untuk selalu belajar.
Wawancara dengan guru pendidikan agama Islam yang
mengatakan:
“banyak hal yang sudah saya lakukan untuk melengkapi kelancaran
belajar siswa diantaranya adalah menambah kelengkapan sumber
belajar agar siswa bisa terbantu dalam mengikuti proses belajar
mengajar, saya juga memanfaatkan buku-buku yang berkaitan
dengan materi pelajaran yang akan saya ajarkan”.(Wawancara 04
Oktober 2020)
Wawancara peniliti dengan Yolanda siswa kelas VIII yang
menambahkan keterangan mengenai peranan guru dalam menyediakan
sumber belajar yaitu sebagai berikut:
“guru pendidikan agama islam sering kali mengirim file yang
berhubungan dengan materi yang akan kami pelajari, dimana kalau
Cuma di buku paket kadang tidak lengkap. Sehingga itu membuat
kami lebih mudah dan cepat memahami materi karena sumber
materinya yang cukup lengkap”.(Wawancara 04 Oktober 2020)
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Sumber belajar di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi cukup
memadai karena telah di sediakan perpustakaan bagi siswa, dalam hal
ini guru pendidikan agama islam menjelaskan sebagai berikut:
“Para siswa dalam hal ini telah diberikan buku paket pelajaran
untuk dibawah masing-masing di rumah sebagai sarana sumber
belajar ataupun dalam mencari materi pelajaran yang akan
disampaikan. Dengan adanaya buku paket pelajaran lebih mudah
menyediakan sumber belajar bagi siswa”.
Apa yang dilakukan guru pendidikan agama Islam tersebut
sangat tepat untuk membantu kelancaran belajar siswa, karena tanpa
sumber belajar yang memadai maka guru akan terbatas menyampaikan
informasi dan siswa akan sedikit terbatas dalam meneriman informasi
ataupun pembelajaranya, karena semakin banyak sumber belajar yang
digunakan semakin banyak pula pengetahuan yang akan didapatkan
dalam proses pembelajaran.

b) Menggunakan Metode Yang Bervariatif
Penerapan suatu metode yang dilakukan oleh guru di SMP
Muhammdiyah 1 Kota Jambi dalam belajar telah disesuaikan dengan
materi yang akan di ajarkan sehingga siswa mudah memahami dan
mengerti pelajaran yang akan dilaksanakan, jadi satu metode tidak
dapat dikatakan serba guna. Siswa juga bukan hanya dituntut untuk
menguasai materi dalam pelajaran saja, akan tetapi siswa juga lebih
dituntut agar mahir mempraktikkannya. Untuk itu guru yang kreatif
dalam memilih metode yang tepat dan sesuai dalam memberikan
pelajara, guru dalam mengajar jangan selalu menggunakan metode
ceramah dan tanya jawab karena membuat siswa bosan untuk belajar.
Karena siswa merasa bosan belajar dengan metode ceramah
dan tanya jawab maka guru berusaha dengan cara menggunakan metode
yang bervariatif. Pengamatan peneliti di SMP Muhammdiyah 1 Kota
Jambi dalam belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dimana
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guru saat mengajar via online sudah menggunakan berbagai metode
yang bervariasi, kadang-kadang guru menggunakan metode ceramah,
tanya jawab, quiz dan video dengan demikian suasana pembelajaran
menjadi tidak membosankan bagi siswa.
Wawancara dengan guru pendidikan agama Islam yaitu
sebagai berikut:
“supaya siswa tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran maka
saya

berusaha

menggunaka

metode

yang

bervariatif

dari

sebelumnya, seperti memberikan quiz belajar, dengan menonton
video, ceramah, tanya jawab dan latihann agar siswa tidak
jenuh”.(Wawancara 04 Oktober 2020)

Penggunaan media dan metode yang bervariasi membantu
siswa termotivasi dalam belajar seperti yang dijelaskan oleh guru
pendidikan agama Islam yaitu sebagai berikut:
“Dalam memberikan motivasi belajar saya selalu berusaha
menggunakan metode dan media yang bervariasi, hal ini agar siswa
tidak merasa jenuh ketika menerima pelajaran, karena dengan
media dan metode yang bervariasi diharapkan siswa mudah
mengertidan memahami pelajaran yang di sampaikan”.(Wawancara
04 Oktober)
Pada hakikatnya

proses belajar merupaka interaksi yang

dilakukan oleh guru dan siswa dalam situasi tertentu. Mengajar
bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan dapat terjadi begitu saja
tanpa direncanakan sebelumnya, akan tetapi mengajar semestinya
direncanakan dan didesain suatu kegiatan yang sedemikian rupa,
menggunakan media dan metode yang bervariasi menjadikan alternatif
yang baik dalam mengatasi permasalahan siswa jenuh/bosan dalam
belajar, seperti yang dijelaskan oleh salah satu siswa yolanda kelas VIII
yaitu:
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“saya suka belajar pendidikan agama Islam karena ketika belajar
guru sering menggunakan media dan metode yang bermacammacam,

sehingga

kami

tidak

bosan

dalam

mengikuti

pelajaran”.(Wawancara 04 Oktober 2020)
Keterangan yang sama juga diberikan oleh Gebri siswa kelas
VIII yang memberikan keterangan sebagai berikut:
“guru sering menggunakan media belajar yang bermacam-macam
ketika menjelaskan materi, sehingga saya lebih mudah memahami
materi apa yang disampaikan oleh guru”.(Wawancara 04 Oktober
2020)
Mengingat pelajaran pendidikan agama Islam ini sebagai
upaya untuk mengkaji lebih dalam amalan dan ibadah dalam kehidupan
di akhirat, maka sudah tentu pelajaran ini mempunyai tingkat kesulitan
yang cukup tinggi oleh karena itu dibutuhkan dorongan yang cukup
kuat agar siswa mempunyai motivasi untuk mempelajari pelajaran
tersebut. Penerapan suatu metode yang dilakuakan oleh guru
pendidikan agama Islam telah disesuaikan dengan macam materi yang
akan diajarkan dan tujuan yang akan dicapai dalam pelajaran.
Pengamatan peniliti dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan
agama islam dimana guru saat mengajar menggunakan berbagai macam
metode dan media sehingga kondisi pembelajan manjadi tidak
monoton.
Berdasarkan keterangan melalui wawancara dan observasi
diatas dapat diketahui bahwa dalam proses belajar, guru pendidikan
agama islam di SMP Muhammdiyah 1 Kota Jambi sudah berusaha
menggunakan metode yang bervariasi agar siswanya selalu termotivasi
dalam belajar. Dengan metode yang bervarisasi ini bisa membuat
suasana proses belajar menjadi kondusif dan akan membantu siswa
lebih banyak mengetahui tentang ilmu pengetahuan yang sedang
mereka pelajari. Dengan demikian bekal ilmu yang mereka punyai
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cukup memadai bagi kehidupan mereka, termasuk didalamnya tentang
ilmu-ilmu agama.
c) Meningkatkan Minat Belajar Siswa
Upaya guru untuk memotivasi siswa dalam belajar dilakukan
saat pelaksanaan belajar pendidikan agama Islam. Minat itu bukan
dibawa dari lahir, namun ada faktor dari luar. Didalam belajar perlu
diperhatikan minat belajar dan kebutuhan, sebab keduanya itu
menyebabkan timbulnya minat belajar. Sesuatu yang menarik minat dan
kebutuhan anak itu akan lebih menarik perhatiannya, dengan demikian
mereka akan sungguh-sungguh dalam belajar. Seperti wawancara
dengan guru pendidikan agama islam yang mengatakan:
“dalam belajar menurut saya masih ada beberapa aspek yang
kurang salah satunya yaitu aspek minat anak untuk belajar, didalam
pembelajaran pendidikan agama islam kadang siswa tidak
konsentrasi dan kurang perhatiannya terhadap pelajaran. Untuk
menarik minat belajar siswa dalam pembelajaran diantaranya
seperti memberi hadiah untuk siswa yang rajin dan aktif dalam
belajar, agar murid lebih tertarik untuk belajar”.(wawancara 04
Oktober 2020)
Hasil wawancara dengan yolanda siswa kelas VIII SMP
Muhammdiyah 1 Kota Jambi mengatakan:
“dulu saya kurang suka mengikuti pelajaran pendidikan agama
Islam karena termasuk pelajaran yang susah dan banyak hafalan
sehingga bosan. Akan tetapi guru sekarang sudah banyak
menggunakan metode yang menarik, dan kadang memberih hadiah
untuk yang rajin dan aktif sehingga membuat saya semangat lagi
untuk mengikuti pelajaran”.(Wawancara 04 Oktober 2020)
Dengan menggunakan metode yg bervariasi dan menarik
membuat minat siswa tumbuh kembali untuk semangat dalam
mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam yang dimana dulu
pelajaran pendidikan agama Islam termasuk salah satu pelajaran
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yang membuat jenuh/bosan. Tapi hal ini bisa diatasi oleh guru
pendidikan agama Islam yang menarik minat siswa belajar lagi.

d) Memberikan Pujian Dan Membantu Mengatasi Kesulitan Belajar
Pada awalnya kemauan siswa dalam mempelajari pendidikan
agama Islam sangat kurang, hal ini masih terlihat lemahnya pemahaman
dari siswa terhadap pelajaran yang sudah diberikan oleh guru, bahkan
ada sebagian siswa mengganggap bahwa pelajaran pendidikan agama
Islam sebagai salah satu pelajaran yang sulit untuk dipelajari yang
diakui oleh siswa.
Untuk membantu kesulitan siswa dalam memahami pelajaran
tersebur guru berusaha membantu siswa dengan mengadakan apersepsi
sebelum materi pelajaran dimulai dan bagi siswa yang masih belum
mengerti akan pelajaran yang di pelajari siswa boleh bertanya langsung
ke guru bersangkutan di luar sekolah, agar siswa bisa memahami materi
yang sudah di ajarkan sebelumnya.
Sebagaimana dengan wawancara guru pendidikan agama Islam
sebagai berikut:
“untuk membantu kesulitan siswa dalam memahami materi
pelajaran yang telah diajarkan sebelumnya, maka saya sebagai guru
berusaha memotivasi siswa dalam belajar dan memahami materi
yang sudah diajarakan sebelumnya, dan mengadakan apersepsi,
sebelum memulai pelajaran yang baru dan juga bagi siswa yang
masih belum memahami pelajaran yang dipelajari boleh bertanya di
luar

jam

sekolah

dengan

mematuhi

protokol

kesehatan”.(Wawancara 04 Oktober 2020)
Begitulah cara guru untuk membantu siswanya dalam
kesuliatan memahami materi pelajaran yang sudah diajarkan, guru
selalu berusaha untuk membantu siswanya dalam kesulitan belajar,
serta mengadakan apersepsi sebelum kemateri baru, dengan adanya
apersepsi siswa mudah memahami materi sebelumnya. Wawancara
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dengan yolanda siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kota Jambi
mengatakan:
“dengan adanya apersepsi yang diberikan guru kepada kami, maka
saya jadi ingat pelajaran minggu lalu dan saya merasa termotivasi
belajar dan mengulang-ulang pelajaran kembali”.(Wawancara 04
Oktober 2020)
Maka hal ini sangat berguna bagi peningkatan motivasi belajar
siswa dan peningkatan belajar pada masa lalu yang akan datang dan
pada mata pelajaran pendidikan agama Islam serta tujuan yang akan
dicapai. Upaya ini bisa dilakukan secara berkesinambungan maka akan
terlihat hasilnya pada perkembangan prestasi belajar siswa yang
meningkat.

e) Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa
Disiplin apabilan dikembangkan dan diterapkan maka akan
berdampak positif bagi kehidupan dan prilaku siswa. Disiplin dapat
mendorong mereka belajar dengan konkrit dan praktek diri yang
muncul dari bathin terdalam untuk mengikuti dan mentaati peraturanperaturan, nilai-nilai dan hukum dalam satu lingkungan tertentu.
Disiplin pada diri siswa bisa berbentuk karena hukum yang tepat yang
diberikan oleh guru.
Wawancara dengan guru pendidikan agama Islam mengatakan
bahwa:
“saya selaku guru pendidikan agama Islam selalu memberikan
hukuman bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas yang telah saya
berikan atau tidak masuk pelajaran akan saya berikan nasihat dan
peringatan terlebih dahulu, apabila siswa tetap tidak mau
mengerjakan tugas maka saya akan memberi hukuman seperti
menghafal surah-surah pendek, dimana selain memberikan
hukuman siswa juga mendapat manfaat dari hukuman tersebut
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dimana dengan hukuman ini siswa jadi termotivasi untuk
mengerjakan tugas”.(Wawancara 04 Oktober 2020)
Guru pendidikan agama Islam telah berupaya meningkatkan
disiplin dengan baik. Dengan disiplin yang baik, berdampak baik pula
bagi motivasi belajar siswa, apabila disiplin sekolah terlaksana dengan
baik maka akan berpengaruh juga prestasi dan perubahan prilaku siswa
pun menjadi baik. Hukuman yang tepat yang diberikan kepada siswa
bisa membentuk disiplin siswa dan akan meningkatkan motivasi belajar
siswa.

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 Muhammadiyah 1 Kota Jambi tahun pelajaran 2020/2021
tergolong masih rendah. Dapat dilihat dari cara siswa dalam proses belajar
mengajar khususnya dipembelajaran pendidikan agama Islam. Salah
satunya siswa tidak serius dalam belajar, tidak ikut pelajaran tanpa
keterangan, ribut, terlambat ikut kelas. Tetapi dengan usaha yang telah
dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam yaitu dengan memberikan
bimbingan dan menciptakan suasana yang kondusif serta menyenangkan.
Sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
2. Kendala guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP
Muhammadiyah 1 Kota Jambi tahun Pelajaran 2020/2021 adalah (a) daya
serap/tanggap siswa yang lemah setiap siswa masing-masing mempunyai
potensi pada dirinya (b) Kurangnya Minat Siswa Dalam Mengerjakan
Tugas (c) kurangnya disiplin siswa dalam belajar (d) Minimnya jam
pelajaran pendidikan agama islam
3. Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII di SMP
Muhammdiyah 1 Kota Jambi tahun pelajaran 2020/2021 adalah (a)
menyediakan sumber belajar (b) menggunakan metode yang bervariatif (c)
meningkatkan minat belajar siswa (d) memberikan pujian dan membantu
mengatasi kesulitan belajar (e) meningkatkan disiplin belajar
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B. Saran-saran
Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkat motivasi
belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII di SMP
Muhammdiyah 1 Kota Jambi 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
Dimasa pandemi seperti ini, guru hendaknya lebih meningkatkan
kreativitasnya lagi dalam mengajar agar siswa lebih bisa belajar dengan
nyaman dan lebih semangat selayaknya belajar didalam kelas.
3. Siswa
Meskipun belajar di rumah, siswa harus memperhatikan dan
menghormati guru ketika sedang menjelaskan materi secara virtual agar
siswa lebih paham dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama seperti
belajar di dalam kelas.
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 sebaik-baiknya.
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,

November 2020

M. Arif Ridho
TP 161497
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA(IPD)
JUDUL SKRIPSI: UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DI
MASA

PANDEMI

DI

SEKOLAH

MENENGAH

PERTAMA MUHAMMADIYAH 1 KOTA JAMBI
A. Pedoman Observasi
1. Mengamati aktivitas guru pendidikan agama Islam dalam memberikan
motivasi belajar di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Kota
Jambi
2. Mengamati sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Pertama
Muhammadiyah 1 Kota Jambi
3. Mengamati hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam
meningkatkan

motivasi

belajar

di

Sekolah

Menengah

Pertama

Muhammadiyah 1 Kota Jambi
4. Mengamati upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Kota
Jambi
5. Mengamati keadaan lingkungan sekolah

B. Pedoman Wawancara
1. Kepala Sekolah
a. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di masa
pandemi di di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Kota
Jambi?
b. Bagaimana sarana dan pra-sarana Sekolah Menengah Pertama
Muhammadiyah 1 Kota Jambi?
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2. Guru Pendidikan Agama Islam
a. Apa kendala guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah
1 Kota Jambi?
b. Apa upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Kota
Jambi?
c. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran PAI di masa
pandemi?
d. Apa saja bentuk dalam meningkatkan motivasi belajar siswa?
e. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman sehingga amak didik
dapat menerima pelajaran dengan baik?
f. Apa yang dilakukan jika anak didik merasa kesulitan belajar?
g. Bagaimana cara mendapatkan umpan balik dari anak?
h. Apa yang dilakukan jika anak merasa jenuh dan bosan ketika sedang
belajar?
i. Apakah ada faktor yang menyebabkan anak kurang semangat dalam
belajar?

3. Siswa
a. Bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan
motivasi belajar?
b. Apa saja kendala guru dalam belajar?
c. Bagaimana solusi guru dalam mengatasi kendala belajar?
d. Metode apa yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam
belajar?
e. Apakah guru selalu mengevaluasi dalam proses pembelajaran?
f. Apakah guru ada tanggung jawab dalam proses pembelajaran?
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C. Dokumentasi
1. Historis dan Geografis Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1
Kota Jambi
2. Struktur Tenaga Pendidik di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah
1 Kota Jambi
3. Keadaan Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Kota Jambi
4. Keadaan Sarana Dan Pra Sarana
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