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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Nasional dewasa ini menghadapi banyak persoalan yang berat, terutama

yang berkaitan dengan kualitas, relevansi, dan efesiensi pendidikan. Hal ini sejalan dengan

pendapat E. Mulyasa mengemukakan  bahwa permasalahan pendidikan cenderung berkisar

pada peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efesiensi, pengelolaan pendidikan, dan

peningkatan relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan.1

Pada hakikatnya tujuan pendidikan agama Islam adalah meningkatkan

keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama

Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah

swt. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.2 Pendidikan agama Islam secara optimal mendidik peserta didik agar

memiliki kedewasaan atau kematangan dalam berpikir, beriman dan bertakwa kepada

Allah swt.3 Mengingat guru pendidikan  agama Islam memiliki tugas yang berat

dalam mengembangkan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan  kualitas iman

dan taqwa kepada Allah swt. dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peranan

guru agama sangat penting guna mentransfer ilmu yang mereka miliki untuk

membantu peserta didik berkembang lebih baik sesuai dengan norma-norma agama

1E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik dan   Implementasi
(Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 6.

2Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan  Pendidikan Agama Isalam
di Sekolah (Cet. III; Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 78.

3Ahmad Munjin dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 7.
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yang berlaku. Pendidikan agama Islam sebagai sub sistem  dari sistem pendidikan,

secara umum ikut memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan  cita-

cita nasional seperti yang diamanahkan oleh Undang Undang RI  No. 20 Tahun 2003

tentang Sisdiknas Bab I  pasal 1 ayat I menjelaskan Secara khusus bahwa;

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta menjadi anggota masyarakat yang
dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam atau menjadi ahli
agama.4

Materi pendidikan agama Islam perlu diajarkan kepada peserta didik pada

setiap jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai  perguruan tinggi.

Pendidikan pada tataran wacana maupun dalam praktiknya merupakan proses

humanisasi, yakni, memanusiakan manusia atau proses kedewasaan manusia menuju

terbentuknya manusia paripurna (insan kamil), yakni pencapaian kemanusian yang

sejati. Pembentukan manusia yang paripurna yang dijadikan sebagai tujuan  yang

ingin dicapai dalam proses pendidikan menjadi fokus perhatian yang utama dalam

pelaksanaan pendidikan itu sendiri.

Pendidikan Agama Islam pada hakikantya menempatkan kegiatan pendidikan

sebagai awal dari misi kerasulan, sebagaimana dalam Q.S. al-Alaq/96: 1-5.







4Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan
Nasional Bab I Pasal I ayat 2 (Cet. IV; Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), h. 3.
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:Terjemahnya

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan
manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang
mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang
tidak diketahuinya.5

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan

pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai

khalifah sekaligus hamba Allah swt. agar tercapai  pendidikan agama Islam dengan

baik. Potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmani dan rohani seperti akal,

perasaan, kehendak dan aspek rohaniyah lainnya.

Pelaksanaan pendidikan Islam dapat menjadi upaya umat secara bersama,

atau upaya lembaga kemasyarakatan yang memberikan jasa pendidikan bahkan dapat

pula menjadi usaha manusia itu sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.6 Pelaksanaan pendidikan agama

5Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: PT. Pustaka Agung
Harapan, 2002), h. 904.

6Bashori Muchsin dan  Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontenporer (Cet. I ; Bandung:
PT Refika Aditama, 2009), h. 2.
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Islam di sekolah umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang  RI No 20 Tahun

2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa:

kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama,
pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial,
seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejujuran dan
muatan lokal.7

Selanjutnya sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan bertugas

melaksanakan pembelajaran dalam rangka membimbing, membina mengarahkan dan

mengembangkan potensi belajar peserta didik. Sekolah tidak hanya bertugas

merekayasa  dan mengisi otak peserta didik dengan berbagai bidang ilmu

pengetahuan, tetapi lebih yang penting bagaimana peserta didik dapat

mengaplikasiakan  dan melaksanakan  secara tuntas terhadap tugas-tugas guru yang

telah diberikan di dalam kelas, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta

didik  sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah umum, pendidikan agama Islam

memegang peranan yang sangat urgen karena dapat dipandang sebagai salah satu

mata pelajaran yang memberi andil bagi pembentukan nilai-nilai moralitas siswa,

karenanya pengelolaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum

harus dikelola secara profesional oleh guru pendidikan agama Islam agar dapat

meningkatakan motivasi belajar peserta didik secara efektif .

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap

keberhasilan pengelolaan pembelajaran di sekolah, guru sangat berperan dalam

membantu perkembangan  peserta didik untuk mewujudkan motivasi belajar

7Republik Indonesia, op. cit., h. 29.
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pendidikan agama Islam secara optimal.8 Keyakinan ini muncul karena adanya orang

tua yang tidak memiliki kemampuan, baik dari segi pengalaman, pengetahuan

maupun ketersediaan waktu. Dalam kondisi demikian orang tua menyerahkan anakanya

ke sekolah dengan harapan agar anakanya dapat berkembangan secara optimal.

Bakat dan minat kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik

tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru, dalam kaitan ini, guru

pendidikan agama Islam perlu memperhatiakan peserta didik secara individual,

karena antara peserta didik yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar.9

Ternyata fenomena-fenomena di lapangan terjadi juga di sekolah-sekolah

umum khususnya di SMP Negeri 1 Kabawo. Disinyalir bahwa masih banyak bentuk

ketidak inginan yang kuat untuk belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam

terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik. Sehingga dengan adanya

dorongan motivasi belajar diharapkan dapat tercapai.

Harun Nasution dalam Muhaimin mengatakan, bahwa pendidikan agama

Islam dipengaruhi oleh (trand barat) yang lebih mengutamakan pengajaran daripada

pendidikan moral, pada hal intisari pendidikan agama adalah pendidikan moral.10

Pendidikan agama praktik kependidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif,

sementara diabaikan aspek afektif dan psikomotorik.

8Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Beretika (Cet. III; Yogyakarta: Graha Guru,
2011), h. 37.

9Ibid., h. 38.
10Muhaimin, Paradikma Pendidikan Islam dan Upaya yang Mengefektifkan Pendidikan

Agama Islam di Sekolah (Cet.III; Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004), h.107.
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Pelajaran pendidikan agama Islam ini  berharap bahwa mata pelajaran ini

sedikit banyak dapat memberikan andil dan konstribusi, utamanya dalam

meningkatkan prestasi belajar peserta didik di sekolah umum. Karena pemahaman

nilai-nilai keagamaan yang diharapkan, masih menghadapi berbagai persoalan dan

kelemahan.

Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong

individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai sesuatu

tujuan. Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang karena didorong oleh suatu

kekuatan dari dalam diri orang tersebut, maka kekuatan pendorong inilah yang

dinamakan motivasi.11

Sesorang yang memiliki motivasi tinggi akan lebih keras berusaha dari pada

seseorang yang memiliki motivasi rendah, akan tetapi motivasi bukanlah perilaku

melainkan proses internal yang kompleks yang tidak bisa diamati secara langsung,

melainkan bisa dipahami melalui kerasnya usaha seseorang dalam melakukan

sesuatu. Para teoritis psiklogi telah menganalisis proses motivasional dalam diri

sesorang bahwa motivasi itu memiliki dua unsur yaitu kebutuhan dan dorongan.

Kebutuhan merupakan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang, kekurangan ini

bukan hanya ada aspek fisiologis seperti air, makanan, dan sebagainya yang

kesemuanya didasarkan pada kekurangan fisikal dalam tubuh manusia, namun juga

pada aspek psikologis seperti harga diri dan kasih sayang.

Motivasi belajar sangat berperan penting dalam proses pembelajaran dan

keberhasilan proses belajar itu sendiri, adanya motivasi belajar yang tinggi pada

seorang siswa untuk belajar dapat dilihat dari ketekunannya serta tidak mudah putus

11Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.70.
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asa untuk mencapai kesuksesan yang diharapkan. Oleh sebab itu peran guru sangat

penting untuk memperhatikan kondisi siswa terutama emosi dan motivasi yang

dimiliki siswa, emosi yang tidak mendukung proses pembelajaran hanya akan

menyebabkan proses pembelajaran justru menjadi kurang berhasil.

Motivasi yang dimiliki siswa memberikan energy dan semangat bagi siswa

untuk mempelajari sesuatu, atas dasar inila guru diharapkan memahami dan

mengerti motivasi siswanya dalam mengikuti proses pembelajaran. Misalnya siswa

yang memiliki motivasi belajar rendah akan terlihat tidak semangat dan tidak

antusias dalam belajar dan mengikuti proses pembelajaran, guru perlu memunculkan

dan menjaga motivasi siswa tetapa tinggi sangat diperlukan selama proses

pembelajaran.

Hal ini dilakukan untuk menunjang proses belajar dan pembelajaran agar

berhasil dan terlaksnan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan

demikian guru diharapkan mampu memberikan motivasi dan menumbuhkan

motivasi siswa dalam belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Selaian

melibatkan motivasi, keterlibatan emosi siswa dalam proses belajar mengajar juga

perlu diperhatikan.12 Motivasi diartikan penting tidak hanya bagi pelajar, tetapi juga

bagi pendidik, dosen maupun karyawan sekolah. Menurut Fudyartanto yang dikutip

oleh oleh Purwa Atmaja Prawira di dalam bukunya menuliskan bahawa fungsi-

fungsi motivasi sebagai berikut:

Pertama: motivasi bersifat mengarahkan dan mengatur tingkkah laku

individu, dipastikan motivasi disi memeiliki tujuan tertentu, mengandung ketekunan

dan kegigihan dalam bertindak, Kedua: motivasi sebagai penyeleksi tingkah laku

12Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan Dalam Prespektif Baru, (Yogyakarta Ar-
Ruzz Media, 2016), h. 320-322
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individu, motivasi ini membuat individu melakukan sesuatu sesuai dengan tuuan

yang diniatkannya, Ketiga: motivasi memberi.energi dan menahan tingkah laku

individu, jelasnya jika motivasi yang ada pada individu besar atau kuat, ia akan

memiliki energi psikis yang besar, sebaliknya jika motivasi yang ada dalam diri

individu lemah maka energy psikis yang bersangkutan juga lemah.

Dalam hubungan motivasi dengan peningkatan hasil kemampuan seseorang

pada bidang tertentu berbea-beda dalam mencapai tingkat kedewasaan yang

langsung dapat diukur dengan tes. Penilaian dapat berupa angka atau huruf. Tingkat

keberhasilan peserta didik dalam mencapai prestasi dipengaruhi oleh banyak faktor,

baik itu yang memang berasal dalam diri peserta didik atau juga berasal dari luar

diri peserta. Motivasi belajar dapat dinilai dengan cara penilaian formatif dan

penilaian sumatif, Ke dua bentuk penilaian di atas dapat dijabarkan melalui belajar

dengan meningakatnya standar kreteria ketuntasan minimal peserta didik yang

diharapkan.

Sementara tujuan pembelajaran peserta didik diarahkan untuk mencapai tiga

ranah dimensi personality manusia. Ketiga ranah tersebut adalah ranah kognitif ilmu

pengetahuan (Cognitive ), afektif sikap dan nilai (Affective ) dan psikomotorik

keterampilan (Psychomotor). Karenanya pengajaran merupakan alat untuk mencapai

tujuan pendidikan.13

Guru pendidikan agama Islam dalam proses pengelolaan pembelajaran,

memiliki peran  yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar peserta

didik, bagaimana pun hebatnya sains dan teknologi, peran guru pendidikan agama

13Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Cet. II; Bandung: CV Alfabeta, 2010), h.
36.
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Islam akan tetap diperlukan. Dengeng dalam Hamzah B. Uno mengemukakan bahwa

pengelolaan pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan desain

sebagai usaha untuk membelajarkan peserta didik, karenanya dalam belajar, peserta

didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tapi

juga berinteraksi  dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai dalam

pembelajaran  pendidikan agama Islam agar tercapai tujuan pendidikan Islam yang

diinginkan.14

Terkait dengan hal di atas Nana Sujana dalam Uzer Usman mengemukakan

bahwa banyak guru yang belum menghargai profesinya apalagi mengembangkan

profesinya. Perasaan rendah diri karena menjadi guru, penyalahgunaan profesinya

untuk kepuasan dan kepentingan pribadinya, sehingga wibawa guru semakin

merosot.15

Selain faktor-faktor di atas, masih ada tiga indikasi lain yang memperkuat

rendahnya mutu guru  dalam melaksanakan peofesinya sebagaimana yang

dikemukakan oleh Muhibbin Syah yaitu, rendahnya tingkat kompetensi professional,

rendahnya penguasaan materi, dan  rendahnya metode pengajaran  masih di bawah

standar.16 Dari beberapa uraian di atas maka dapat difahami bahwa guru pendidikan

agama Islam harus menguasai desain pembelajaran  secara efektif. Karena berhasil

tidaknya tujuan pembelelajaran sangat ditentukan peranan guru.

14Hamzah  B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Cet. VII; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011),
h. 2.

15User Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet. XIX; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2006), h. 2.

16Muhibbin  Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Cet. VII; Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya, 2010), h. 221.
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Berdasarkan fenomena-fenomena di atas  Dede Rosyada mengemukakan

bahwa guru semacam ini mengajar sesuai yang ia ingat, tanpa memperhatikan tingkat

kompetensi peserta didik saat akan memulai mengajar karena tidak memiliki ukuran

hasil evaluasi sehari-hari sebelumnya dan ia mengajar sesuai rasa keguruannya tanpa

memperhatikan apa yang diperlukan oleh siswa untuk dipelajari pada hari itu17.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dimaknai bahwa kedudukan guru

pendidikan agama Islam dalam pelaksanaan pengajaran mempunyai peranan  penting

dalam memberikan bimbingan, dan  menumbuhkan motivasi belajar yang optimal

dan terus melakukan  intropeksi dan evaluasi,  serta berupaya menemukan  dan

melaksanakan solusi yang lebih tepat dalam meningkatkan motivasi belajar

pendidikan agama Islam di sekolah sekolah umum.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1

ayat 1 dinyatakan bahwa;

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, meneliti dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah.18

Untuk memenuhi tuntutan di atas maka guru pendidikan agama Islam harus

memaknai pengelolaan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan

perbaikan kualitas belajar  pribadi peserta didik. Ketercapaian motivasiasi  belajar

peserta didik sangat ditentukan peranan dan kualitas  guru, dalam hal ini kualitas guru

dapat di tinjau dari dua segi, dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses guru

17Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Cet. I; Jakarta: PT. Kencana  Pranada
Media Group, 2007), h.120.

18Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3.
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dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara

aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, selain itu dapat

dilihat dari segi gairah dan semangat belajarnya. Sedangkan dari segi hasil, guru

dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikan mampu merubah prilaku  dan

sikap peserta didik dalam hal ini  kualitas belajar peserta didik yang di harapkan.

Berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 1 Kabawo,  bahwa guru

pendidikan agama Islam yang ditemukan tidak mencerminkan sebagai etika profesi

guru, seperti; a. Guru masuk kelas tanpa perencanaan pembelajaran (RPP) yang

matang sehingga mengajar apa adanya; b. mengajar kurang menguasai metode; c.

materi pembelajaran; d. mengajar tidak memanfaatkan  media pembelajaran yang

efektif sehingga pembelajaran sangat membosankan; e. serta mengajar  tidak

memiliki standar ukuran evaluasi sehinga dalam mengelola pembelajaran tidak

mencapai hasil yang optimal19.

Fakta empiris lainnya masih ditemukan peserta didik yang memiliki prestasi

belajar di bawah standar masih dalam kategori rendah, ditandai dengan siswa tidak

aktif, sibuk dengan kegiatan sendiri, kurangnya semangat. Sehingga peneliti tertarik

untuk meneliti lebih lanjut tentang Faktor Penyebab Rendahnya motivasi belajar

siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna.

Sedangkan tujuan pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar

peserta didik diharapkan mencapai tiga  ranah tersebut yaitu ranah kognitif (ilmu

pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). Karena ketiga ranah

ini akan terlihat tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran.

19Hasyim, Guru Pendidikan Agama Islam,Wawancara Langsung,1 Juli 2017
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Dengan kata lain, motivasi belajar akan terukur melalui ketercapaian peserta didik

dalam ketiga ranah tersebut. Kemudian diinterpertasikan melalui nilai dalam rapor.

Meskipun kelemahan ini tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai

kelemahan guru pendidikan agama Islam sepenuhnya, karena perhatian orang tua dan

masyarakat juga memberi andil dalam memaksimalkan perolehan pengetahuan

keagamaan peserta didik, hal ini setidaknya dapat dijadikan sebagai tolok ukur dan

menjadi salah satu indikator dari adanya kelemahan pengelolaan pembelajaran

pendidikan agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik di Sekolah

Menengah Pertama. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji dan mencari

penyebab terjadinya kelemahan yang diungkapkan di atas dan berusaha mencari

solusi yang tepat, sehingga peneliti menfokuskan penelitian ini dengan judul

“Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Motivasi Belajar Siswa Pada mata

pelajaran pendidikan Agama Islam  di SMP Negeri I Kabawo Kebupaten Muna”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya

Motivasi Belajar Siswa pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri

01 Kabawo”. Untuk memberikan pengertian yang lebih spesifik tentang judul tersebut

maka diberikan batasan definisi operasional variabel dan ruang lingkup penelitian

sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

FIN
AL



13

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami judul

proposal tesis ini maka perlu dikemukakan definisi opersional variabel sebagai

berikut:

a. Analisis Motivasi Belajar Siswa

Analisis berasal dari kamus bahasa Inggris yaitu analysis yang berarti

penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa.20 Dengan demikian dapat ditarik pengertian

bahwa Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang sebenanya.

Kata motivasi berasal dari bahasa latin motiv yang secara harfiah berarti

penggerak, untuk melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Dalam

kamus bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sesorang

secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan

tertentu.21 Assocation of Education and Communication Technology (AECT)

sebagaimana dimuat Mc Donald bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri

seseorang yang ditandai dengan feeling dan didahuli dengan tanggapan terhadap

adanya tujuan.22 Jadi motivasi adalah ditandai perubahan energi dalam diri sesorang,

dengan mulainya timbul perasaan, dengan adanya reaksi-reaksi pada diri seseorang

untuk mencapai suatu tujuan.

b. Pendidikan Agama Islam

20John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. 25; Jakarta:  Gramedia,
2005), h. 407.

21Lihat Mc. Donald, op. cit., h. 29.
22Ibid.
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Pendidikan Agama Islam adalah  suatu program pendidikan yang menanamkan

nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas yang

dikemas dalam bentuk mata pelajaran dan diberi nama Pendidikan Agama Islam yang

disingkat PAI.23

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa:

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 (way of life).24

Konklusi yang dapat ditarik dari beberapa pendapat pakar di atas adalah

bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan usaha pembinaan atau asuhan yang

diberikan kepada peserta didik agar nantinya dapat mengamalkan apa yang telah

dipelajarinya atau aktivitasnya senantiasa dilandasi dengan norma-norma islami baik

dalam rumah tangga maupun di tengah-tengah masyarakat.

Bertolak dari beberapa defenisi di atas maka secara operasional optimalisasi

motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses motivasi belajar siswa yang

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam untuk mencapai suatu hasil yang

terbaik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

23Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Quran (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1.
24Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 86.
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2. Ruang Lingkup Penelitian (Fokus Penelitian)

Berdasarkan rumusan masalah dan definisi operasional variabel di atas maka

ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

Tabel I.1

Matriks Ruanglingkup Penelitian

N0 Ruanglingkup Penelitian Indikator-indikator Penelitian

1 Gambaran analisis rendahnya
motivasi belajar siswa pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam
di SMP Negeri 01 Kabawo
Kabupaten Muna.

- Gambaran umum kondisi Motivasi
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
PAI

- Kondisi Motivasi belajar mata
Pelajaran PAI di SMPN 01 Kabawo
Kabupaten Muna

- Realitas motivasi belajar siswa pada
mata pelajaran PAI

2 Faktor-faktor penyebab rendahnya
motivasi belajar siswa pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam
di SMP Negeri 01 Kabawo
Kabupaten Muna.

Faktor internal

 Pendidik
 Peserta didik
 Sumber belajar
Faktor eksternal

 Sarana dan prasarana

3 Upaya mengatasi rendahnya

motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam

di SMP Negeri 01 Kabawo

- Analisis rendahnya motivasi

Belajar Siswa

- Peningkatan kualitas guru

- Peningkatan motivasi guru
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N0 Ruanglingkup Penelitian Indikator-indikator Penelitian

Kabupaten Muna. - Pendidikan karakter

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskipsi latar belakang di atas maka yang menjadi  pokok

permasalahan untuk dijadikan kajian utama dalam penelitian ini adalah, Bagaimana

kondisi memotivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP

Negeri I Kabawo Kebupaten Muna” Dari pokok permasalahan di atas, kemudian dirinci

menjadi beberapa sub masalah yang terdiri dari :

1. Bagaimana gambaran motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan

agama Islam di SMP Negeri 1 Kabawo Kabupaten Muna?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kabawo Kabupaten

Muna?

3. Bagaimana upaya mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa dalam mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kabawo Kabupaten

Muna?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran analisis rendahnya motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kabawo Kabupaten

Muna.
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2. Mengetahui, mengidentifikasi dan mengungkapkan faktor pendukung dan

penghambat analisis rendahya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kabawo Kabupaten Muna.

3. Menganalisis, menemukan dan merumuskan upaya mengatasi faktor

penghambat dan solusi analisis motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kabawo Kabupaten Muna.

E. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan,

baik secara teoritis maupun secara praktis..

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dari aspek teoritis diharapkan dapat berguna sebagai:

a. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama

dalam bidang peran

b. Dapat memberi masukan atau informasi dan kontribusi awal bagi guru

pendidikan agama Islam dalam rangka menerpakan peran guru dalam

memotivasi belajar kepada siswa.

c. Sebagai khasanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan IAIN Kendari

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dari aspek praktis diharapkan berguna sebagai:

a. Bagi guru, hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan juga sebagai

pedoman untuk peran guru pendidikan agama Islam dalam memotivasi belajar

pada siswa
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b. Bagi peneliti, untuk memperdalam pengetahuan pada bidang yang sedang

diteliti, dan sebagai acuan untuk mengadakan penelitian yang sejenis.

c. Bagi kepala sekolah, sebagai masukan tentang bagaimana peran yang

digunakan guru PAI dalam memotivasi siswa belajar, bagaimana hasil dari

memotivasi sisswa belajar tersebut dan apa saja kendala yang dihadapi guru

PAI dalam memotivasi siswa belajar PAI di sekolah yang ia pimpin.

d. Bagi siswa, dengan adanya peran guru akan membawa dampak yang baik bagi

kesehariannya, dan juga untuk siswa yang akan datang dan menjadi contoh

panutan yang baik.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan pembahasan dalam

penelitian ini penulis mengemukakan penjelasan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Peran guru pendidikan agama Islam adalah sesuatu hal yang terjadi cara yang

sistematis dan terencana yang dibuat guru pendidikan agama Islam dalam

menentukan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil

pembelajaran yang optimal, efektif, efesien menuju tercapainya tujuan yang

telah ditentukan.

2. Memotivasi belajar siswa adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang

secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan

tertentu. Apa yang telah diperolehnya dari pelajaran pendidikan agama Islam

di sekolah dalam kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah, di rumah dan di

masyarakat akan termotivasi yaitu materi pendidikan agama Islam di SMP

negeri 1 Kabawo Kabupaten Muna yaitu Al-Quran, Aqidah Akhlaq, Fiqih,

dan Kebudayaan Islam masih dalam kategori rendah, ditandai dengan siswa

tidak aktif, sibuk dengan kegiatan sendiri, kurangnya semangat. Sehingga
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peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Faktor Penyebab

Rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri I

Kabawo Kabupaten Muna
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