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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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senang kepada sesuatu, orang yang berminat kepada sesuatu berarti ia sikapnya

senang kepada sesuatu.2

Menurut Muhibbin Syah Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.3

Menurut Ahmad D. Marimba Minat adalah kecenderungan jiwa kepada

sesuatu, karena kita merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu, pada umumnya

disertai dengan perasaan senang akan sesuatu itu.4

Menurut Drs. Mahfudh Shalahuddin Minat adalah perhatian yang

mengandung unsur-unsur perasaan.. Dengan begitu minat, tambah Mahfudh, sangat

menentukan sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam suatu pekerjaan, atau

dengan kata lain, minat dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan.5

Menurut Crow dan Crow bahwa minat atau interest bisa berhubungan dengan

daya gerak yang mendorong kita untuk cendrung atau merasa tertarik pada orang,

benda, kegiatan, ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh

kegiatan itu sendiri.6

Dari kelima pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat akan

timbul apabila mendapatkan rangsangan dari luar dan kecenderungan untuk merasa

tertarik pada suatu bidang bersifat menetap dan merasakan perasaan yang senang

2 M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PEDOMAN ILMU JAYA, 1995), h. 84
3 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru, (Bandung: PT. REMAJA

ROSDAKARYA, 2001), h. 136
4 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. ALMA.ARIF,

1980), h. 79
5Mahfudh Shahuddin, Pengantar Psikologi Pendidikan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 95
6Abd. Rachman Abror, Psykologi Pendidikan, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), h. 112
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apabila ia terlibat aktif didalamnya dan perasaan senang ini timbul dari lingkungan

atau berasal dari objek yang menarik.

Dengan penjelasan ini, apabila seorang guru ingin berhasil dalam melakukan

kegiatan belajar mengajar harus dapat memberikan rangsangan kepada siswa agar ia

berminat dalam mengikuti proses belajar mengajar tersebut. Apabila siswa sudah

merasa berminat mengikuti pelajaran, maka ia akan dapat mengerti dengan mudah

dan sebaliknya apabila murid merasakan tidak berminat dalam melakukan proses

pembelajaran ia akan merasa tersiksa mengikuti pelajaran tersebut.

2. Aspek-Aspek Minat

Seperti yang telah di kemukakan bahwa minat dapat diartikan sebagai suatu

ketertarikan terhadap suatu objek yang kemudian mendorong individu untuk

mempelajari dan menekuni segala hal yang berkaitan dengan minatnya tersebut.

Minat yang diperoleh melalui adanya suatu proses belajar dikembangkan

melalui proses menilai suatu objek yang kemudian menghasilkan suatu penilaian.

Penilaian-penilaian terhadap objek yang diperoleh melalui proses belajar

itulah yang kemudian menghasilkan suatu keputusan mengenal adanya ketertarikan

atau ketidak tertarikan seseorang terhadap objek yang dihadapinya, Hurlock (1990)

mengatakan .minat merupakan hasil dari pengalaman atau proses belajar.7 Lebih jauh

ia mengemukakan bahwa minat memiliki dua aspek yaitu:

7 Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 422
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a. Aspek kognitif

Aspek ini didasarkan atas konsep yang dikembangkan seseorang mengenai

bidang yang berkaitan dengan minat, konsep yang membangun aspek kognitif di

dasarkan atas pengalaman dan apa yang dipelajari dari lingkungan.

b. Aspek afektif

Aspek afektif ini adalah konsep yang membangun konsep kognitif dan

dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan atau objek yang menimbulkan minat,

Aspek ini mempunyai peranan yang besar dalam memotivasikan tindakan seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka minat terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam yang dimiliki seseorang bukan bawaan sejak lahir, tetapi dipelajari  melalui

proses penilaian kognitif dan penilaian afektif seseorang yang dinyatakan dalam

sikap. Dengan kata lain, jika proses penilaian kognitif dan afektif seseorang terhadap

objek minat adalah positif maka akan menghasilkan sikap yang positif dan dapat

menimbulkan minat.

3. Indikator Minat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia indikator adalah Alat pemantau

(sesuatu) yang dapat memberikan petunjuk / keterangan.8 Kaitannya dengan minat

siswa maka indikator adalah sebagai alat pemantau yang dapat memberikan petunjuk

ke arah minat. Ada beberapa indikator siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi

hal ini dapat dikenali melalui proses belajar dikelas maupun dirumah.

8 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 329
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a. Perasaan Senang

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap pelajaran

PAI misalnya, maka ia harus terus mempelajari ilmu yang berhubungan dengan

Pendidikan Agama Islam. Sama sekali tidak ada perasaan terpaksa untuk

mempelajari bidang tersebut.

b. Perhatian dalam Belajar

Adanya perhatian juga menjadi salah satu indikator minat. Perhatian

merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa terhadap pengamatan, pengertian, dan

sebagainya dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. Seseorang yang

memiliki minat pada objek tertentu maka dengan sendirinya dia akan memperhatikan

objek tersebut. Misalnya, seorang siswa menaruh minat terhadap pelajaran

PAI , maka ia berusaha untuk memperhatikan penjelasan dari gurunya.

c. Bahan Pelajaran dan Sikap Guru yang Menarik

Tidak semua siswa menyukai suatu bidang studi pelajaran karena faktor

minatnya sendiri. Ada yang mengembangkan minatnya terhadap bidang pelajaran

tersebut karena pengaruh dari gurunya, teman sekelas, bahan pelajaran yang menarik.

Walaupun demikian lama-kelamaan jika siswa mampu mengembangkan minatnya

yang kuat terhadap mata pelajaran niscaya ia bisa memperoleh prestasi yang berhasil

sekalipun ia tergolong siswa yang berkemampuan rata-rata.

Sebagaimana dikemukakan oleh Brown yang dikutip oleh Ali Imran sebagai

berikut:
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Tertarik kepada guru, artinya tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh,

tertarik kepada mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai antusias yang tinggi serta

mengendalikan perhatiannya terutama kepada guru, ingin selalu bergabung dalam

kelompok kelas ingin identitas dirinya diketahui oleh orang lain, tindakan kebiasaan

dan moralnya selalu dalam control diri, selalu mengingat pelajaran dan

mempelajarinya kembali, dan selalu terkontrol oleh lingkungannya.9

d. Manfaat mata Pelajaran

Selain adanya perasaan senang, perhatian dalam belajar dan juga bahan

pelajaran serta sikap guru yang menarik adanya manfaat dan fungsi pelajaran (dalam

hal ini pelajaran PAI) juga merupakan salah satu indikator minat, marena setiap

pelajaran mempunyai manfaat dan fungsinya, seperti contoh misalnya pelajaran PAI

banyak memberikan manfaat kepada siswa bila PAI  tidak hanya dipelajari di sekolah

tetapi juga dipelajari sebaliknya bila siswa tidak membaca pelajaran PAI  maka siswa

tidak dapat merasakan manfaat yang terdapat dalam pelajaran PAI  tersebut.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar

Salah satu pendorong dalam keberhasilan belajar adalah minat terutama minat

yang tinggi. Minat itu tidak muncul dengan sendirinya akan tetapi banyak faktor yang

dapat mempengaruhi munculnya minat. Ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi minat belajar siswa antara lain:

9 Ali Imran, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1996, h.88
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a. Motivasi

Minat seseorang akan semakin tinggi bila disertai motivasi, baik yang bersifat

internal ataupun eksternal. Menurut D.P. Tampubolon minat merupakan perpaduan

antara keinginan dan kemampuan yang dapat berkembang jika ada motivasi.10

seorang siswa yang ingin memperdalam Ilmu Pengetahuan tentang tafsir misalnya,

tentu akan terarah minatnya untuk membaca buku-buku tentang tafsir,

mendiskusikannya, dan sebagainya.

b. Belajar

Minat dapat diperoleh melalui belajar, karena dengan belajar siswa yang

semula tidak menyenangi suatu pelajaran tertentu, lama kelamaan lantaran

bertambahnya pengetahuan mengenai pelajaran tersebut, minat pun tumbuh sehingga

ia akan lebih giat lagi mempelajari pelajaran tersebut. Hal ini sesuai dengan

pendapatnya Singgih D. Gunarsa dan Ny. Singgih D.G bahwa .minat akan timbul

dari sesuatu yang diketahui dan kita dapat mengetahui sesuatu dengan

belajar, karena itu semakin banyak belajar semakin luas pula bidang minat.11

c. bahan pelajaran dan sikap guru

faktor yang dapat membangkitkan dan merangsang minat adalah faktor bahan

pelajaran yang akan di ajarkan kepada siswa, bahan pelajaran yang menarik minat

siswa, akan sering dipelajari oleh siswa yang bersangkutan dan sebaliknya bahan

10 D.P. Tampubolon, Mengembangkan Minat Membaca Pada Anak, (Bandung: ANGKASA,
1993), h.41

11 Singgih D.G. dan Ny. SDG, Psikologi Perawatan, (Jakarta: BPK GUNUNG MULIA,
1989), h 68
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pelajaran yang tidak menarik minat siswa tentu akan dikesampingkan oleh siswa,

sebagaiman telah disenyalir oleh slameto bahwa. Minat mempunyai pengaruh yang

sangat besar terhadap belajar, karna bila bahan pelajar yang dipelajari tidak sesuai

dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar  dengan sebaik-baiknya, karna

tidak ada yang tertarik baginya.

Gurur juga salah satu objek yang dapat merangsang dan membangkitkan

minat belajar siswa, menurut kurt singer bahwa, guru yang berhasil membina

kesediaan belajar murid-murinya, berarti telah melakukan hal-hal yang terpenting

yang dapat dilakukan  demi kepentingan murid-muridnya12

d. Keluarga

Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga, oleh karenanya

keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat seorang siswa terhadap

pelajaran. Apa yang diberikan oleh keluarga sangat berpengaruhnya bagi

perkembangan jiwa anak. Dalam proses perkembangan minat diperlukan dukungan

perhatian dan bimbingan dari keluarga khususnya orang tua.

e. Teman Pergaulan

Melalui pergaulan seseorang akan dapat terpengaruh arah minatnya oleh

teman-temannya, khususnya teman akrabnya. Khusus bagi remaja, pengaruh teman

ini sangat besar karena dalam pergaulan itulah mereka memupuk pribadi dan

12 Kurt singer, Membina Hasrat Belajar di Sekolah, (bandung: REMAJA ROSDA KARYA,
1987), h.93
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melakukan aktifitas bersamasama untuk mengurangi ketegangan dan kegoncangan

yang mereka alami.

f. Lingkungan

Melalui pergaulan seseorang akan terpengaruh minatnya. Hal ini ditegaskan

oleh pendapat yang dikemukakan oleh Crow & Crow bahwa .minat dapat diperoleh

dari kemudian sebagai dari pengalaman mereka dari lingkungan di mana mereka

tinggal.13 Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat

mendidik, masyarakat tempat bergaul, juga tempat bermain sehari-hari dengan

keadaan alam dan iklimnya, flora serta faunanya Besar kecilnya pengaruh lingkungan

terhadap pertumbuhan dan perkembangan bergantung kepada keadaan lingkungan

anak itu sendiri serta jasmani dan rohaninya.14

g. Cita-cita

Setiap manusia memiliki cita-cita di dalam hidupnya, termasuk para siswa.

Cita-cita juga mempengaruhi minat belajar siswa, bahkan cita-cita juga dapat

dikatakan sebagai perwujudan dari minat seseorang dalam prospek kehidupan di

masa yang akan datang. Cita-cita ini senantiasa dikejar dan diperjuangkan, bahkan

tidak jarang meskipun mendapat rintangan, seseorang tetap beruaha untuk

mencapainya.

13 L. Crow dan A. Crow, op.cit., (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 352
14 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 130
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h. Bakat

Melalui bakat seseorang akan memiliki minat. Ini dapat dibuktikan dengan

contoh: bila seseorang sejak kecil memiliki bakat menyanyi, secara tidak langsung ia

akan memiliki minat dalam hal menyanyi. Jika ia dipaksakan untuk menyukai sesuatu

yang lain, kemungkinan ia akan membencinya atau merupakan suatu beban bagi

dirinya. Oleh karena itu, dalam memberikan pilihan baik sekolah maupun aktivitas

lainnya sebaiknya disesuaikan dengan bakat dimiliki.

i. Hobi

Bagi setiap orang hobi merupakan salah satu hal yang menyebabkan

timbulnya minat. Sebagai contoh, seseorang yang  memiliki hobi terhadap

matematika maka secara tidak langsung dalam dirinya timbul minat untuk menekuni

ilmu matematika, begitupun dengan hobi yang lainnya. Dengan demikian, faktor hobi

tidak bisa dipisahkan dari faktor minat.

j. Media Massa

Apa yang ditampilkan di media massa, baik media cetak atau pun media

elektronik, dapat menarik dan merangsang khalayak untuk memperhatikan dan

menirunya. Pengaruh tersebut menyangkut istilah, gaya hidup, nilai-nilai, dan juga

perilaku sehari-hari. Minat khalayak dapat terarah pada apa yang dilihat, didengar,

atau diperoleh dari media massa.

k. Fasilitas

Berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana, baik yang berada di rumah, di

sekolah, dan di masyarakat memberikan pengaruh yang positif dan negatif. Sebagai
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contoh, bila fasilitas yang mendukung upaya pendidikan lengkap tersedia, maka

timbul minat anak untuk menambah wawasannya. Tetapi apabila fasilitas yang ada

justru mengikis minat pendidikannya, seperti merebaknya tempattempat hiburan yang

ada di kota-kota besar, tentu hal ini berdampak negatif bagi pertumbuhan minat

tersebut.

B. Deskripsi Prestasi Belajar Siswa

1. Pengertian Prestasi Belajar Siswa

Menurut Tulus tu’u menyatakan “ prestasi belajar adalah penguasaan

pengetahuaan atau keterampilan yang dikembangkan mata pelajaran, lazimnya

ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.15prestasi

merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengajar tugas atau kegiatan tertentu.

Prestasi akademik adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran

disekolah atau diperguruan tinggi yang bersifat kongnitif dan biasanya ditetntukan

mulai pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan atau

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya ditunjukan dengan

nilai tes also angka nilai yang diberikan oleh guru. Bedasarkan hal itu, prestasi belajar

siswa dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran disekolah.

15 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa, Jakarta, Grasindo,2004,
h.35
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2. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kongnitifyakarna

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan,

pemahaman, aplikasi, analisis sintesa dan evaluasi.

3. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukan melalui nilai atau angka

nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan

ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya.

Hasil evaluasi tersebut didokumentasikan dalam buku nilai guru dan wali

kelas serta arsip yang ada dibagian administrasi kurikulum sekolah. Selain itu, hasil

evaluasi juga disampaikan kepada siswa dan orang tua melalui buku yang

disampaikan pada waktu pembagian rapor akhir semester, kenaikan atau kelulusan.

Jadi, prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam

proses pembelajaran disekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kongnitif,

karna aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan

sebagi ukuran pencapaian hasil belajar siswa. Nana sudjana, mengatakan “di antara

ketiga rana ini, yakni kongnitif,efektif, psikomotorik, maka rana kongnitiflah yang

paling sering dinilai oleh para guru disekolah karna berkaitan dengan kemampuan

para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran”.16 Karna itu, unsur unsure yang

ada dalam prestasi siswa terdiri dari hasil belajar dan nilai siswa.

16 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengaajar, Bandung,Remaja Rosdakarya,
2004, h.23
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Siswa

Prestasi belajar siswa masih banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik

yang berasal dari diri sendiri maupun faktor yang berasal dari luar dirinya sendiri.

Prestasi siswa pada hakeketnya merupakan hasil interaksi antara berbagi faktor

tersebut. Oleh karna itu pengenalan guru terhadap faktor yang dapat mempengaruhi

prestasi belajar siswa penting sekali artinya dalam rangka membantu siswa mencapai

prestasi belajar yang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Muh Uzer Usman mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi

belajar siswa.

1. Faktor yang berasal dari dalam diri

a. Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang

diperoleh sendiri, seperti: cacat tubuh, perkembanganya tidak

sempurnah, adanya kelainan tubuh yang membawa kelainan tingkah

laku.

b. Faktor psikologis, faktor yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh

sendiri, yang terdiri atas:

1) Faktor intelektual seperti kecerdasan dan bakat serta faktor

kecakapannya yakni prestai yang dimiliki

2) Faktor non intelektual, yakni unsur kepribadian terstentu seperti

sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi dan penyesuaian diri.

2. faktor yang berasal dari luar diri sendiri (eksternal)

a. Faktor social yang terdidi atas:
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a) Lingkungan keluarga

b) Lingkungan sekolah

c) Lingkungan masyarakat

b. Faktor budaya seperti : adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kesenian.

c. Faktor lingkungan spiritual dan keAgamaan.17

3) Faktor sekolah

a) Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. Kehadiran guru

mutlak diperlukan di dalamanya. Jika hanya ada anak didik, guru tidak

ada, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar di sekolah

jangankan ketiadaan guru, kekurangan guru saja sudah menjadi

masalah.

b) Kurikulum adalah yang merupakan unsur subtansi dalam pendidikan .

tanpa kurikulum krgiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung,

muatan kurikulum akan mempengaruhi intensitas dan frekuensi anak

didik.

c) Guru adalah pengajar suatu ilmu, guru umumnya adalah merunjuk

pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik.

d) Sarana adalah alat langsung untuk mencapai suatu tujuan pendidikan

misalnya, ruang buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya.

Sedangkan Ibrahim mengemukakan bahwa:

17 Muh. Uzer Usman. Upaya Optimalisai Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2003), h.10
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan antara lain, minat/bakat,

lingkungan  belajar, waktu kurang tersedia untuk belajar dan dorongan pihak luar.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan maka

haruslah di adakan pengukuran atau evaluasi pada akhir program kegiatan sehinga

hasil evaluasi akan menjadi patokan dasar dalam menetukan keberhasilan dalam

suatu prestasi siswa.18 Dari berbagai pendapat diatas  maka dapat disimpulkan bahwa

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah lingkungan maka

disinilah dibutuhkan evaluasi untuk mengukur keberhasilan tersebut.

3. Faktor Penghambat Prestasi Siswa

Masyarakat  sekarang ini pada satu sisi adalah masyarakat pertanian, pada sisi

lain sudah memasuki era industri, teknologi dan informasi. Perubahan kondisi social,

ekonomi, politik dan budaya berlangsung cepat ini membawa dampak besar bagi

kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif.

Pola kehidupan positif adalah melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang

harus diterima dan dihadapi. Di dalamnya ada hal-hal yang yang dapat dianggap

sebagai sesuatu yang baik, memberi kemudahan dan kenyamanan serta peningkatan

hidup maretabat manusia. Manusia juga melihat adanya peluang dan tantangan bagi

kemajuan manusia. oleh sebab itu, manusia membangun dan melengkapi diri dan

memperkuat keimanan, mental, budaya ,disiplin, keterampilan dan pengetahuan.

18 Ibrahim, Anwar. Tangung Jawab  Orang Tua Terhadap Pendidikan  dan Pengajaran
Putra Putrinya, (Jakarta: BKKBN Pusat, 2000), h.26
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Dengan demikian, manusia mampu bertahan dan menghadapi gelombang perubahan

yang cepat tersebut.

Sementara pola hidup negatif  adalah melihat perbuatan itu sebagai ancaman

yang membahayakan kehidupan. Menutupi diri terhadap perubahan akan tertingal dan

akan terbelakang  pada sisi lain, tanpa membekali diri secara positif seperti diatas,

manusia ikut serta dan menikmati perubahan yang terjadi akan tetapi, hal itu

membawa dampak poditif dalam sikap  dan perilaku kemampuan batinianya. Oleh

Karena itu , siswa pada masa sekarang ini, menghadapi berbagai tantangan dan

ancaman tentang prestasi yang dicapai dalam pembelajaran. Selain hambatan dan

tantangan tersebut, ada hal-hal lain yang dapat menghabat optimalisasi prestasi siswa.

4) Pengukuran Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar siswa dapat diketahui mulai pelaksanaan evaluasi atau

assessment,karena dengan cara itulah dapat diketahui tinggi rendanya prestasi siswa

atau buruk prestasi belajarnya. Tes hasil belajar adalah merupakan salah satu jenis tes

yang digunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan  peserta didik setelah

mereka mengikuti proses pembelajaran.19 Disamping itu tes hasil belajar tertentu juga

untuk mengukur posisi atau keberadaan siswa mengetahui tingkat usaha belajar

siswa.

Adapun ragm evaluasi yang dapat dilakukan untuk mengukur prestasi belajar

adalah sebagai berikut:

19 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, h. 99
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1. Pre test adalah evaluasi yang dilakukan guru secara rutin pada setiap akan

memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah mengidentifikasi taraf

pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan.

2. Pos test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir

penyajian materi.tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan

siswa atas materi yang telah disajikan.

3. Evaluasi diagnostic adalah evalusi yang dilakukan setelah selesai

penyajian suatu satuan pembelajaran. Tujuannya dalah untuk

mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa.

4. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir

penyajian suatu pembelajaran atau modul tujuannya adalah untuk

memperoleh umpan balik yang sama dengan evaluasi diagnostic, yaitu

untuk mengetahui kesulitan belajar siswa.

5. Evaluasi sumatif adalah efaluasi yang dilakukan untuk mengatur kinerja

akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan

program pengajara.

6. Evaluasi tahap akhir sekolah (EPTA) dan evaluasi tahap (EPTANAS)

adalah akhir penentuan kenaikan suatu siswa.

C. Hakekat  Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang

membandingan niali-nilai humanistik, ketuhanan dan hukum-huum Allah. Dimensi
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ilmu menjadiakan pendidikan Agama Islam sebagai sumber poros niali yang tidak

dapat diragukan keabsahanya dan efektifitas menciptakan manusia yang sempurna.

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-

anak untuk mempin perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan.20

Berdasarkan pengertian yang disimpulkan pendidikan adalah usaha secara

yang dilakukan secara sadar untuk mendewasakan manusia baik jasmani maupun

rohani melalui pembelajaran dan pelatihan. Adapun yang dimaksud dengan

pendidikan Agama seperti yang dijelaskan pada undang-undang sisdiknas nomor 20

tahun 2003 pasal 30 BAB IV menjelaskan bahwa pendidikan keAgaman berfungsi

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masarakat yang memahami dan

mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama dan menjadi ahli ilmu Agama.21

Berdasarkan pengertian umum tersebut, dalam buku ilmu pendidikan Islam,
Darajat dan kawan-kawan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan
Agama Islam adalah ’’suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya
nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung
didalam didalam Islam secara keseluruhan. Menghayati makna dan maksud serta
tujuannya, dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran Agama Islam
yang telah dianutnya  itu sebagai pandangan hidup sehingga dapat mendatangkan
keselamatan dunia dan akhirat kelak. 22

Kemudian dalam edaran dirjen pembinaan kelembagaan Agama Islam

Depertemen Agama RI, sebagai mana yang telah dikutip oleh sabri mengartikan

bahwa:

20 abuddin nata, filsafat Pendidikan Agama Islam, Jakarta. Gaya media pratama. 2005, h.11
21 Undang-undang sisdiknas http//honstoewordpres com. Pedoman dosen dan guru
22 Zakia Darajat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah, Bandung, Ruhama, 1995,

h. 25
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Pendidkan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam

meyakini, memahami,menghayati dan mengamalkan Agama Islam melalui kegiatan,

bimbingan, pengajaran atau latihan dengan memperhatikan tuntutan dengan

menghormati Agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat berAgama dalam

masarakat untuk mewujutkan persatuan nasional. 23

Berbagai kesimpulan diatas maka dapat dsimpulkan bahwa pendidikan

Agama Islam usaha bimbingan yang dilakukan secara sadar dalam membimbing

anak didik dalam mencapai kedewasaan baik jasmani dan rohani sesuai dengan ajaran

Agama Islam dan pada akhirnya dapat menjadikan ajaran sebagai pandangan

hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan Agama Islam ialah sasaran yag akan dicapai seseorang

atau sekelompok  orang yang melakukan kegiatan bila pendidikan kita dipandang

sebagai suatu proses, maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya akhir

pendidikan. Dalam prosees pendidikan, tujuan akhir merupakan tujuan tertinggi yang

hendak dicapai suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakekatnya

adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia

yang diinginkan. Oleh karena itu suatu proses yang diinginkan dalam usaha

pendidikan adalah proses yang telah dan bertujuaan yaitu mengarahkan anak didik

kepada titik optimal kemampuan Nya. Didalam pendidikan Agama Islam nilai-nilai

23 A Alisuf Sabri, Pengantar Ilmu Pendidikan, Jakarta, UIN Jakarta Press, 2005, h. 33
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yang hendak dibentuk adalah nilai- nilai Islam artinya tujuan pendidikan Agama

Islam adalah tertanamnya nilai Islam kedalam diri manusia yang kemudian terwujut

dari tingakah lakunya untuk lebih jelasnya tentang tujuan pendidikan Agama Islam ,

maka peneliti akan mengutip beberapa pendapat ahli pendidikan sebagai berikut:

Menurut Muhammad Yunus’’ tujuan pendidikan Agama Islam adalah

menyiapkan  anak supaya diwaktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan

dunia dan akhirat, sehingga tercapai kebahagian dunia dan akhirat.24 Ariffin

mengemukakan bahwa “tujuan pendidikan Agama Islam ialah terciptanya mansia

yang berilmu pengtahuan yang tinggi, dimana iman dan takwanya menjadi

pengadilan dan pengaruhnya  dalam masarakat.25 Sedangkan secara garis besar tujuan

pendidikan Agama Islam menurut zakiyah darajat, bahwa,” untuk membinaa

manusia menjadi hamba Allah yang saleh dari berbagai aspek kehidupan, pikiran, dan

perasaan.26 Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapaAi dalam pendidikan Islam tak

terlepas dari eksitensi manusia hidup didunia ini. Yaitu dalam rangka beribada

kepada Allah selaku kholik  bagi mahkluknya.

Surah Adz-dzariayat ayat 56 Allah berfirman :

           

Terjemahan : dan aku tidak menciptakan jin  dan manuisia merlainkan supaya

mereka Menyembah-ku (QS. Adz – dzariyat : 56 )

24 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, Hidakarya Agung, 1992, h. 4
25 M. Arif, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Bumi Aksar, 2003,h.7
26 Zakiah Darajat, log.cit
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Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Agama Islam

adalah merealisasikan manusia muslim yang beriman bertakwa serta berilmu

pengrtahuan yang mampu mengabdikan diri  kepada Allah dan selalu mengerjakan

perintah-Nya dan menjahi larangan-Nya. Keseimbangan antara hubungan manusia

dan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia yang lain dan manusia dengan

alam. Bagian bahan pengajaran pendidikan Agama Islam itu sendiri meliputi ,

keimanan, ibadah, ahklak, syari’ah, mu’amalah, dan tarikh. Sedangkan luas dalamnya

pembahasan tergantung pada lembaga pendidikan yang bersangkutan , tingkat kelas,

tujuan dan tingkat kemampuaan anak didiknya. Untuk sekolah-sekolah Agama ,

pembahasannya lebih luas dan mendalam dari pada sekolah-sekolah umum.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pola analisis statistika

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa angka-

angka kemudian ditabulasi dalam bentuk tabel distribusi frekwensi dan persentase

untuk tujuan memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada sebagai

hasil penelitian.

Berdasarkan prespektif di atas maka penelitian ini berupaya mengumpulkan

data-data atau informasi obyektif di lapangan penelitian (field Research) menyangkut

hubungan Prestasi Siswa dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Wawonii Barat kab. konawe kepulauan, untuk

kemudian ditelaah, ditafsirkan dan diolah secara statistik kuantitatif berdasarkan cara

pandang dan konsepsi peneliti.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan Desain penelitiannya adalah sebagai

berikut:

r

Keterangan :
X : Prestasi Siswa Dan Prestasi Belajar yang terjadi pada siswa SMAN  1

Wawonii Barat Kecamatan Wawonii Barat.

X Y
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