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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Dunia pendidikan saat ini masih dihadapkan dengan berbagai 

masalah. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk 

segera diatasi, karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya. 

Untuk itu ada beberapa masalah internal yang harus dihadapi oleh dunia 

pendidikan  antara lain:  

“(1) Rendahnya pemerataan kesempatan belajar (equity), Hal ini identik dengan 

ciri-ciri kemiskinan. (2) Rendahnya mutu akademik  (3) Rendahnya efisiensi 

internal, karena lamanya masa studi melampaui waktu standart yang sudah 

ditentukan. (4) Rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan, yang 

menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus 

meningkat. (5) Kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan 

lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran 

pelajar dan kenakalan remaja”
1
.  

Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan adalah: Sarana 

prasarana, gaji guru, dan dana. 

      Bertolak dari persoalan di atas, maka dalam hal ini persoalan pembelajaran 

persekolahan akan lebih difokuskan, alasannya bahwa pendidikan merupakan hal 

terpenting yang harus dimiliki  

oleh setiap generasi penerus bangsa dengan tujuan untuk mencerdasakan dan 

meningkatkan kemampuan dalam segala bidang. Tentunya sudah menjadi 

                                                           
       

1
 Rochaety, Eti dkk, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006)  hal. 57-61    



2 
 

tanggung jawab seorang guru, dimana seorang guru harus mampu menjadikan 

peserta didik sebagai generasi yang berpengetahuan  luas, baik pengetahuan 

umum maupun ilmu agama.  Pengajaran yang dilakukan oleh guru sering kali 

berbenturan dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, seperti 

memotivasi atau  menumbuhkan motivasi pada diri peserta didik secara efektif. 

Terkadang hal ini, guru telah mengalami kesulitan  untuk memotivasi peserta 

didik, artinya: Guru belum paham kiat-kiat untuk memotivasi dan tidak ada teknik 

atau metode yang dapat dijadikan alat untuk memotivasi peserta didik  dengan 

cara atau hasil yang sama.   

         Berdasarkan permasalahan di atas, seorang guru harus mempunyai keahlian 

lebih, dalam hal memberikan arahan atau bimbingan kepada peserta didik sesuai 

dengan kreatifitas yang dimilikinya. Mengingat “Peserta didik merupakan 

makhluk yang memiliki kreatifitas dan serba aktif serta menuntut agar dalam 

pendidikan anak benar-benar dibimbing dan diarahkan agar ia dengan sendirinya 

juga menampakkan kreatifitas”
2
. 

       Usaha untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, “banyak dipengaruhi 

komponen-komponen belajar mengajar, seperti guru, siswa, metode, 

alat/teknologi, sarana, tujuan”
3

. masing-masing komponen itu akan saling 

merespon dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain, sehingga tugas 
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guru adalah mendesain masing-masing komponen supaya dapat menciptakan 

proses belajar mengajar yang diharapkan. 

       Disamping itu ada faktor lain yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar 

siswa, yaitu soal hubungan antara guru dan siswa.  Bagaimanapun sempurnanya 

metode yang digunakan, namun jika hubungan guru dengan siswa tidak harmonis 

maka akan menciptakan suatu hasil yang tidak diinginkan. Hal ini, salah satu cara 

mengatasinya adalah melalui “contact hours” di dalam hubungan guru dan siswa 

atau jam bertemu antara guru dengan siswa.
4
 Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Muzayyin Arifin bahwa: “guru harus dapat memahami jiwa anak didiknya, 

artinya guru harus mempelajari jiwa mereka agar tidak salah mendidik, guru juga 

harus dapat mendidik keimanan kedalam pribadi anak didiknya, sehingga akal 

pikirannya tunduk kepada ajaran agama”
5
.                                 

       Sehubungan dengan hal tersebut di atas  pengembangan pembelajaran di 

sekolah perlu diupayakan terutama pembelajaran PAI  bagaimana caranya agar 

dapat mempengaruhi dan menimbulkan motivasi untuk menumbuhkan semangat 

belajar pada peserta didik, baik secara intrinsik (seperti penataan metode, media,  

sarana prasarana, materi serta kesiapan siswa dalam menghadapi pembelajaran). 

maupun ekstrinsik (mampu menciptakan suasana lingkungan yang religius 

sehingga tumbuh motivasi untuk mencapai tujuan PAI yang telah ditetapkan). 

Guru dituntut untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan pembelajaran yaitu memberikan arahan yang diinginkan oleh 
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lembaga atau sekolah maupun orangtua. Pembelajaran yang dilakukan oleh 

sekolah harus selalu terkait, antara hubungan guru dan siswa juga harus bersifat 

edukatif.   

       Sehubungan dengan interaksi di sekolah, maka guru harus mampu 

menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan semangat dalam hal 

pembelajaran, agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang optimal. Untuk itu, 

perlu direalisasikannya penyemangat belajar untuk mencapai kualitas 

pembelajaran yang diinginkan seperti pemberian hadiah atau penghargaan, pujian, 

dan lain sebagainya, supaya mampu menjadikan peserta didik yang 

berpengetahuan luas, berakhlakul karimah serta mampu menjadikan lulusan yang 

berkompeten  

        Berbagai arahan yang sudah diberikan oleh guru akan menghasilkan 

pembelajaran yang berkualitas. Kualitas pembelajaran tersbut diharapkan dapat 

membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan tidak hanya 

berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk 

kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian 

diri. Dengan demikian, dampak direalisasikannya motivasi dalam pembelajaran  

yaitu: “Untuk menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti 

menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik”
6
. 
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       Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul  “Upaya Guru PAI dalam Memotivasi Siswa untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran di SMK Muhammadiyah 9 Wagir” dengan lebih 

memfokuskan pada upaya yang telah ditempuh oleh guru PAI. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan aktifitas belajar PAI di SMK Muhammadiyah 9 Wagir   

Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa pada pembelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 9 Wagir Malang ? 

3. Bagaimana upaya guru PAI dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan  

kualitas pembelajaran PAI di SMK Muhmmadiyah 9 Wagir Kabupaten 

Malang? 

 

 

C. Tujuan Pembahasan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi aktifitas belajar siswa di SMK Muhammadiyah 9 Wagir   

Kabupateasn Malang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran  

2. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa di SMK Muhammadiyah 9 Wagir  

     Kabupaten Malang 

3. Mendeskripsikan upaya guru PAI dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan  
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kalitas pembelajaran di SMK Muhammadiyah 9 Wagir Kabupaten Malang  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian tersebut diharapkan  dapat 

memberikan manfaat 

1. Bagi penulis, selain menambah pengalaman meneliti, juga menambah 

pengetahuan tentang usaha guru PAI memotivasi siswa dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

2. Bagi guru, sebagai bahan informasi tentang motivasi belajar siswa 

3. Bagi Kepala Sekolah, sebagai masukan dalam rangka memotivasi guru-guru 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Bagi peneliti lain, dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana caranya 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

5. Bagi siswa, sebagai motivasi untuk meningkatkan semangat belajar 

 

E.  Definisi Operasional 

1. Upaya 

Upaya dapat diartikan sebagai “usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan 

ikhtisar, upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap 

sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna sesuai dengan maksud, tujuan dan 
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fungsi serta manfaat suatu hal tersebut untuk dilaksanakan”
7

. Sedangkan 

menurut pendapat lain upaya adalah Kegiatan yang mengarahkan tenaga, 

pikiran untuk mencapai suatu tujuan.
8
 

Jadi yang dimaksud dengan upaya disini adalah usaha atau upaya guru PAI 

memotivasi siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK 

Muhammadiyah 9 Wagir. 

2. Guru PAI 

       Undang-undang no 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa “guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah”
9
. Maksud dengan guru pendidikan agama Islam dikaitkan dengan 

PAI adalah “seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan agama islam 

dengan tujuan mencerdaskan dan membina akhlak peseta didik agar menjadi 

orang yang berkepribadian baik”
10

.  

        Sedangkan pengertian PAI adalah “sebagai mata pelajaran untuk 

mempersiapkan peserta didik supaya mamapu meyakini, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan“
11

.  
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       Dengan demikian, guru PAI dapat diartikan sebagai orang yang 

mengajarkan pendidikan agama Islam kepada siswa dalam rangka 

mencerdaskan, meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan yang maha 

Esa serta menambah wawasan dalam beragama. 

3.  Motivasi  

Motivasi dapat diartikan sebagai pengerak yang ada dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktifitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan yang ingin 

dicapai
12

. Menurut Thursan Hakim motivasi yaitu “suatu dorongan atau 

kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatana untuk 

mencapai tujuan tertentu”
13

. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang di pikirkan atau yang diinginkan. 

4. Siswa 

Pengertian siswa adalah orang yang belum mencapai dewasa, yang 

membutuhkan usaha, bantuan bimbingan dari orang lain yang telah dewasa 

guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk tuhan, sebagai umat 

manusia, sebagai warga negara yang baik, dan sebagai salah satu masyarakat 

serta sebagai suatu pribadi atau individu”
14

.    Sedangkan dalam Undang-

undang Republik indonesia No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa 

siswa atau peserta didik adalah “anggota masyarakat yang berusaha 
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mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”
15

. Berdasarkan pengertian di atas 

dapat disimpulkan, bahwa siswa adalah sekelompok orang atau anggota 

masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri menjadi lebih 

maju dan lebih baik dengan melakukan aktifitas belajar pada jenjang pendidikan 

tertentu. Sedangkan siswa dalam penelitian ini adalah siswa SMK 

Muhammadiyah 9 Wagir Kabupaten Malang 

5. Meningkatkan  

       Meningkatkan adalah “sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk 

mendapatkan katerampilan atau kemampuan menjadi lebih baik”
16

. Kata 

meningkatkan dalam kamus besar indonesia adalah “proses, cara, perbuatan 

meningkat (usaha, kegiatan)”
17

.  

       Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan 

adalah Proses atau usaha perbaikan pengetahuan menuju tingkat yang lebih baik 

supaya menghasilkan pengetahuan yang  berkualitas.  

6. Kualitas  

       kualitas adalah “usaha memenuhi atau melebihi harapan yang akan dicapai 

disebuah lembaga pendidikan, semakin tinggi mutu pendidikan akan semakin 

tinggi pula kemampuan peserta didik dalam hal prestasi baik secara akademik 

maupun non akademik”
18

. Sedangkan Kualitas pendidikan menurut Ace 
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Suryadi dan H.A.R.Tilaar merupakan “kemampuan  lembaga  pendidikan  

dalam  mendayagunakan  sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan belajar seoptimal mungkin”
19

.  

       Pengertian meningkatkan kualitas  disini adalah usaha guru PAI dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran agar menghasilkan serta mampu mencetak 

generasi penerus bangsa berkualitas yaitu  lulusan  yang  memiliki  prestasi  

akademik agar mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga 

mampu menjawab berbagai  tantangan  dan  permasalahan  yang  dihadapinya,  

baik  dimasa  sekarang atau dimasa yang akan datang. 

7. Pembelajaran   

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, materi, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

memepengaruhi untuk menapai tujuan pembelajaran.
20

 Sedangkan menurut DR. 

Ahmad Zayadi dan Abdul Majid mengatakan bahwa pembelajaran adalah 

“upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok melalui berbagai upaya 

dan berbagai strategi, metode dan pendekatan, kearah pencapaian tujuan yang 

telah direncanakan”
21

. 

        Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses terjadinya transver ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peseta 

didik agar tercipta sebuah pengalaman dan pengetahuan baru yang bernilai 

positif.  
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F. Sistematika pembahasan 

 

Uraian dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis 

yakni : 

BAB I Pendahuluan, bersisi tentang : latar belakang masalah,  rumusan    

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan 

sistematika pembahasan. 

 

BAB II Tinjauan pustaka, berisi tentang: 

A. Aktivitas belajar dan pembelajaran meliputi: 1. Pengetian belajar    

dan pembelajaran, 2. Tujuan belajar dan pembelajaran 3. Jenis-

jenis aktivitas belajar, 4. Faktor-faktor yang mepengaruhi 

belajar.  

B. Motivasi belajar dan ruang lingkupnya meliputi: 1. Pengertian   

Motivasi, 2. Macam-macam motivasi, 3. Pentingnya motivasi 

dalam pembelajaran, 4. Fungsi motivasi dalam pembelajaran  

C. Upaya guru PAI dalam menigkatkan kualitas pembelajaran   

meliputi: 1. Karakteristik PAI, 2. Upaya guru PAI dalam 

menumbuhkan motivasi belajar, 3. Hubungan antara usaha guru 

memotivasi dengan aktivitas belajar. 

BAB III  Metode penelitian, berisi tentang: Pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, informan penelitian, tehnik pengumpulan data dan 
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metode analisis data, tehnik yang penulis gunakan dalam metode 

analisis data.  

BAB IV Hasil penelitian, bab ini membahas tentang: 

A. Latar belakang obyek penelitian meliputi: 1. Sejarah berdirinya   

SMK Muhammadiyah 9 Wagir Kabupaten Malang 2. Visi dan 

misi SMK Muhammadiyah 9 Wagir Kabupaten Malang 3. 

Data guru SMK Muhammadiyah 9 Wagir Kabupaten Malang 

4. Data murid SMK Muhammadiyah 9 Wagir Kabupaten   

Malang. 

B. Pembahasan hasil penelitian meliputi: 1. Pelaksanaan  aktifitas   

belajar PAI di SMK Muhammadiyah 9 Wagir Kabupaten 

Malang, 2. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran PAI di 

SMK Muhammadiyah 9 Wagir Kabupaten Malang, 3. Upaya 

guru PAI dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran PAI di SMK Muhammadiyah 9 Wagir 

Kabupaten Malang.  

BAB V     Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dan saran-saran 

 


