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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang tua yang menyekolahkan anaknya menginginkan anaknya

berprestasi yang baik. Namun untuk mencapai hal itu bukanlah suatu hal yang

mudah. Karena keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara

lain, Faktor internal, ialah faktor yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri, seperti

kesehatan, mental, tingkat kecerdasan, minat dan sebagainya. Faktor itu berwujud

juga sebagai kebutuhan dari anak, Faktor eksternal, ialah faktor yang datang dari luar

diri anak, seperti kebersihan rumah, udara, lingkungan, keluarga, masyarakat, teman,

guru, media, sarana dan prasarana belajar.

Sudah diketahui baik guru, siswa dan orang tua bahwa dalam belajar di

sekolah, inteligensi (kemampuan intelektual) memerankan peranan yang penting,

khususnya berpengaruh kuat terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Ini

bermakna, semakin tinggi kemampuan inteligensi seorang siswa, maka semakin besar

peluangnya untuk berprestasi. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan inteligensi

seorang siswa, maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh prestasi.1

Meskipun peranan inteligensi sedemikian besar namun perlu diingat bahwa faktor-

faktor lain pun tetap berpengaruh. Di antara faktor tersebut adalah.

1 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: REMAJA
Rosdakarya, 1997), h. 57
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Minat merupakan landasan penting bagi seseorang untuk melakukan kegiatan

dengan baik. Sebagai suatu aspek kejiwaan minat bukan saja dapat mempengaruhi

tingkah laku seseorang, tapi juga dapat mendorong orang untuk tetap melakukan dan

memperoleh sesuatu. Hal itu sejalan dengan pernyataan S. Nasution bahwa pelajaran

akan berjalan lancar apabila ada minat. Anak-anak malas, tidak belajar, gagal karena

tidak ada minat.2

Dalam kegiatan belajar minat mempunyai peranan yang sangat penting bila

seorang siswa tidak memiliki minat dan perhatian yang besar terhadap objek yang

dipelajari maka sulit diharapkan siswa tersebut akan tekun dan memperoleh hasil

yang baik dari belajarnya. Sebaliknya, apabila siswa tersebut belajar dengan minat

dan perhatian besar terhadap objek yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh  lebih

baik. Seperti yang diungkapkan oleh Usman Efendi dan Juhaya S Praja bahwa

.belajar dengan minat akan lebih baik daripada belajar tanpa minat.3

Dari keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa siswa yang memiliki minat

dengan siswa yang tidak memiliki minat dalam belajar akan terdapat perbedaan.

Perbedaan tersebut tampak jelas dengan ketekunan yang terus menerus. Siswa yang

memiliki minat maka ia akan terus tekun ketika belajar sedangkan siswa yang tidak

memiliki minat walau pun ia mau untuk belajar akan tetapi ia tidak terus untuk tekun

dalam belajar.

2 Nasution, Didaktik Azas-Azas Mengajar, (Bandung; JEMMARS, 1998) h. 58
3 Usman Efendi dan Juhaya S Praja, Pengantar Psikologi, (Bandung: ANGKASA, 1993) h
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Begitu pula dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tinggi

rendahnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

tentunya akan memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar yang akan dicapai oleh

siswa.

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran

yang materinya berisikan tentang ajaran-ajaran keagamaan , sehingga di sekolah guru

sering terjebak menggunakan metode pembelajaran yang digunakan lebih mengarah

kepada metode ceramah atau bercerita saja. Padahal kedua metode tersebut dapat

mendatangkan kebosanan siswa apabila guru yang memberikan materi tersebut tidak

dapat menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan siswa, selain itu metode tersebut

membuat siswa kurang kreatif menggunakan semua aspek kecerdasannya. Oleh

karena itu jika terjadi kebosanan pada siswa maka akan berpengaruh kepada minat

siswa untuk mengikuti proses belajar. Demikian juga pembelajaran Pendidikan

Agama Islam yang seperti ini cukup kontektual dari sisi kebutuhan siswa untuk

belajar mengembangkan dirinya sementara belajar berangkat dari kebutuhan siswa

akan mudah membangkitkan minat siswa terhadap mata pelajaran tersebut, sehingga

mereka dapat meraih prestasi yang lebih optimal ketika siswa tidak lagi merasa

berminat untuk mengikuti pelajaran ini, tentunya hal ini akan memberikan dampak

pada tinggi rendahnya prestasi pembelajaran siswa di bidang mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam.

Fakta menunjukkan siswa SMA Negeri I Langara meiliki minat yang tinggi

meskipun tidak ada dorongan orang tua dalam menempuh pendidiknnya, namun
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karena faktor lain yang mengakibatkan siswa kurang mencapai prestasi belajar.

Prestasi belajar sangat ditentukan oleh minat yang tinggi dalam belajar, namun bukan

kepastian membutuhkan elemen-elemen lainnya, misalnya kemampuan guru,

perhatian, perasaan senang dan lain-lainnya. Meskipun siswa dalam perantauan/ jauh

dari orang tua dalam menempuh pendidikan. Namun siswa tidak mengurangi

minatnya, siswa SMA Negeri I Langara setengahnya diluar dari Kampung langara

yang jaraknya jauh serta kondisi jalan lingkarnaya masih sangat memperhatinkan.

Untuk menunjang semuanya siswa yang diluar dari kampung Langara diharuskan

untuk membuat rumah-rumah kecil sebagai tempat tinggal.

Observasi awal dilakukan, peneliti menemukan masalah yang urgen minat

yang tinggi namun prestasinya sedang, kemauan yang tinggi dalam belajar namun

kurang maksimal hasilnya. Dilihat dari kondisi sekolah menuntut untuk dapat

meningkatnya prestasi belajar dengan baik karena jauh dari keramaian, disisi lain

dapat dilihat sebagai faktor penghambat untuk meningkatkan minat dalam belajar

karena jarak yang jauh sehingga siswa mengami menurunan stamina. Memungkinkan

prestasi belajarnya belum membaik. Namun yang dimaksud dalam penelitian untuk

mentukan hal yang menjadi faktor pendorong minat dengan prestasi belajar siswa

Prestasi Pendidikan Agama Islam yang merupakan seperangkat penguasaan

pengetahuan yang dimiliki siswa atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata

pelajran tersebut, salah satu komponen yang mempengaruhi tercapainya tujuan

pembelajaran adalah guru, dalam hal ini guru diharapkan dapat membimbing,

mendidik, memimpin, dan juga sebagai pengerak untuk menekan dorongan atau
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motivasi terhadap anak didik agar tumbuh menjadi dewasa dan berkembang juga

selalu giat belajar.

Sehubungan dengan masalah tersebut dalam kesempatan ini penulis

bermaksud mengkajinya dalam proposal dengan judul : Hubungan Minat dengan

Prestasi Belajar Siswa dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMAN 1

Langara kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Kepulauan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Minat Belajar Siswa SMAN 1 langara kecamatan Wawonii

Barat Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bidang Studi Pendidikan Agama

Islam ?

2. Bagaimanakah Prestasi Belajar Siswa SMAN 1 langara kecamatan Wawonii

Barat Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bidang Studi Pendidikan Agama

Islam ?

3. Apakah ada Hubungan Antara Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa

dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan minat belajar siswa dalam bidang studi

Pendidikan Agama Islam

b. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dalam bidang studi Pendidikan

Agama Islam
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c. Untuk menguji apa ada hubungan minat dengan prestasi belajar siswa

dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam

2.  Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

khazanah ilmu pengetahuan yang dapat menjadi bahan bacaan yang yang

berkaitan dengan hubungan minat dengan prestasi belajar siswa dalam

bidang studi Pendidikan Agama Islam

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan masukan atau bahan

informasi

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang diajukan peneliti adalah hipotesis pernyataan,

diduga terdapat hubungan positif langsung antara variabel X (Minat belajar) dengan

variabel Y (prestasi belajar Pendidikan Agama Islam) siswa SMAN 1 Langara

Kecamatan wawonii barat Kabupaten Konawe kepulauan. Dengan hipotesis statistik

H1 : r ≠ 0 dalam arti ada hubungan positif langsung antara variabel X (Minat Belajar)

dengan variabel Y (Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam) siswa SMAN 1 langara

Kecamatan wawonii barat Kabupaten Konawe kepulauan. H0 : r = 0 dalam arti tidak

ada hubungan positif langsung antara variabel X (Minat Belajar) dengan variabel Y

(Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam) Siswa SMAN 1 Langara Kecamatan

Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan
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E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan presepsi dalam menafsirkan judul maka perlu

dikemukakan definisi oprasional judul skripsi ini, yaitu :

1. Minat siswa adalah kecenderungan dan keinginan yang tinggi terhadap

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang indikatornya dapat dilihat

dalam bentuk pernyataan yang memuat indikator : 1) perhatian 2) relevansi 3)

percaya diri 4) kepuasan siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

di SMAN 1 Langara Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe

Kepulauan

2. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam suatu periode tertentu sebagai

hasil evaluasi guru dari kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran

Pendidikan Agama Islam di kelas yang dilihat berdasarkan skor nilai yang

tertera pada buku rapor siswa.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Minat Siswa

1. Pengertian Minat

Minat adalah perhatian, kesukaan, keinginan atau kecenderungan hati kepada

sesuatu.1 Jika minat dihubungkan dengan belajar, maka dapat di artikan sebagai

kecenderungan siswa yang mantap untuk merasa tertarik pada bidang studi pada

bidang tertentu dan merasa senang mempelajari materi tersebut.

Untuk dapat melihat keberhasilan proses kegiatan pembelajaran, seluruh

faktor-fakor yang berhubungan dengan guru dan murid harus dapat diperhatikan.

Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan tingkah laku siswa sebagai

pembelajaran timbal balik dari hasil sebuah pengajaran. Tingkah laku siswa ketika

mengikuti proses belajar mengajar dapat mengindikasikan akan ketertarikan siswa

tersebut terhadap pelajaran itu atau sebaliknya, ia merasa tidak tertarik dengan

pelajaran tersebut. Ketertarikan siswa inilah yang merupakan salah satu tanda-tanda

minat. Lebih lanjut terdapat beberapa pengertian minat diantaranya adalah:

Menurut M. Alisuf Sabri Minat adalah kecenderungan untuk selalu

memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus, minat ini erat kaitannya

dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat itu terjadi karena sikap

1 Muhamad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani,Jakarta,1992,h.254
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