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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan sebuah asset yang paling berharga bagi setiap 

manusia, sedangkan inti dari pendidikan ialah proses pembelajaran itu sendiri. 

Keberhasilan dan kesuksesan pendidikan dapat kita lihat dari bagaimana 

berhasil tidaknya dalam menjalankan proses pembelajaran yang baik dan 

berkualitas. Sekolah adalah salah satu lembaga yang diberi kepercayaan oleh 

kebanyakan orang sebagai sarana menimba Ilmu, karena mereka yakin orang 

yang pernah belajar disekolah akan lebih banyak memiliki berbagai ilmu 

pengetahuan, pengalaman, wawasan serta memiliki kepribadian akhlak yang 

unggul dari lainnya. Alasan inilah yang menjadikan orang tua mempunyai 

banyak sekali harapan, diantara harapan mereka adalah kelak anaknya 

mempunyai nilai yang unggul dibanding orang lain dilingkungan sekitarnya, 

sehingga bisa bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya. 

Menurut para Ahli psikologi pendidikan banyak yang berpendapat, bahwa 

proses belajar agar bisa mencapai hasil yang maksimal hendaknya plaksanaan 

pendidikan terlebih dahulu harus bisa mengetahui gejala, hal hal yang menjadi 

pendukung serta perlambat proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar guru 
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pelaksana pendidikan dapat saling mengerti, bersama-sama untuk menciptakan 

solusi-solusi yang tepat didalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Dilihat Secara Akademik, kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah 

aktifitas yang lengkap (komplek). Yang melibatkan sebuah interaksi timbal 

balik, antara guru dan siswa, siswa dengan siswa lainnya. Proses pembelajaran 

ini terjadi karena adanya interaksi antara guru dan siswa, serta antara siswa 

dengan siswa lainnya. Dalam hal ini guru berperan sebagai pemberi ilmu, dan 

siswa-siswa berperan sebagai penerima ilmu. 

Seringkali seseorang membaca tentang hal-hal yang menjadi faktor yang 

dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa atau pelajar, diantaranya 

adalah faktor minat. Karena seseorang yang memiliki minat kepada pelajaran 

tertentu secara otomatis akan merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran 

tersebut. Keadaaan seperti inilah sangat membantu untuk memudahkan materi 

pelajaran yang diajarkan kepada siswa dan memudahkan pemahaman mereka.  

Dengan adanya faktor minat tersebut, ketika siswa dalam proses belajar 

secara otomatis dia akan memusatkan perhatiannya terhadap sesuatu yang 

diminatinya itu. Oleh karena itu siswa yang mempunyai minat kepada pelajaran 

tertentu akan memperoleh prestasi yg baik dibandingkan siswa lainnya, begitu 

pula sebaliknya. 

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki sebuah perhatian 

khusus terhadap suatu objek yang sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan 
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apa yang mereka senangi, untuk diketahui, dipelajari serta untuk dibuktikan 

lebih lanjut tentang objek yang mereka sukai tersebut. Dalam artian ada 

kecenderungan lebih untuk semakin aktif kepada objek tersebut.1  

Oleh karenanya para Guru Pendidikan Agama islam hususnya di Sekolah 

Menengah Atas Bahrul Maghfiroh Malang ini, sangat berharap agar 

pelaksanaan proses pembelajaran PAI ini bisa berjalan baik dan berhasil, maka 

upaya guru PAI dalam meningkatkan minat belajar ini sangat membutuhkan 

penanganan yang lebih baik lagi. Karena minat blajar siswa atau santri 

mempngaruhi berhasil dan tidaknya proses pembelajran itu sendiri. 

Untuk itu para guru PAI di Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh 

Malang, berharap agar bisa menemukan bagaimana cara menumbuhkan minat 

belajar para siswa, yang mana para siswa di Sekolah Menengah Atas Bahrul 

Maghfiroh ini kurang berminat dalam belajar pelajaran PAI.  

Oleh karena adanya fenomena inilah penulis mempunyai keinginan untuk 

memperdalam lagi penelitian tentang “UPAYA GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

SISWA DI SMA BAHRUL MAGHFIROH MALANG”, dengan tujuan 

membentengi moral atau mental siswa atau santri agar tidak terpengaruh oleh 

hal-hal yang bersifat negatif. 

                                                             
1 Bimo Walgito, Psikologi Umum, (Yogyakarta ; Fakultas Psikologi UGM, 2006), hlm. 39 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan tentang latar belakang masalah 

diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah upaya-upaya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

rangka meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh Kota Malang? 

2 Apa saja faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam meningkatkan 

Minat belajar siswa atau santri husunya mata plajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh Kota Malang? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini sesuai dengan rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh para Guru PAI yang 

diterapkan dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh Kota Malang 

2. Mendeskripsikan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam proses meningkatkan minat belajar siswa atau santri hususnya 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Bahrul Maghfiroh Kota Malang. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Sesuai pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian diatas, maka dapat 

kami simpulkan beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu : 

1. Teoritis 

Sebagai sumbangan serta masukan bagi dunia pendidikan, terutama 

masalah minat belajar siswa atau santri pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI). 

2. Praktis  

a. Bagi guru adalah supaya lebih bertanggung jawab kepada pendidikan 

yang ada di Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh Malang 

b. Bagi pengurus pondok, ustadz, dan pengasuh ialah memudahkan 

proses pendidikan yang juga ada dipondok pesantren 

c. Bagi siswa ialah sebagai motivasi siswa agar lebih semangat lagi 

dalam belajar. 

E. PENELITIAN TERDAHULU 

Dalam hal ini, penulis berpedoman pada beberapa skripsi yang ada 

kaitannya  dengan penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Fahrudin seorang mahasiswa fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel 

Surabaya Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 2006 berjudul “Pengaruh 

Sikap dan Metode Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar Bahasa 
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Arab Siswa MTs Negeri 4 Surabaya”. Yang membahas tentang sikap 

dan metode seorang pengajar yang mempengaruhi minat belajar siswa. 

2. Uswatun Hasanah seorang mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya 

2005 Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dengan judul “Upaya Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kualitas Proses Belajar 

Mengajar di SMP Ma’arif NU Hasanudin”. Yang membahas upaya 

guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan minat belajar siswa. 

 Banyak upaya yang sudah diupayakan guru pendidikan Agama Islam 

(PAI) dalam peningkatan minat belajar mata pelajaran PAI siswa atau santri. 

Adapun upaya-upaya yang harus dilaksanakan antara lain : 

a) Hendaknya memakai alat bantu peraga atau white board 

b) Menerapkan sholat secara berjamaah dengan para siswa atau santri 

c) Mengunakan macam-macam variasi dalam mengajar  

d) Melengkapi kekurangan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Setelah mengetahui upaya-upaya tersebut, maka kami terinspirasi untuk meneliti 

Upaya Guru pendidikan agama islam didalam Meningkatkan minat belajar siswa atau 

santri pada mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas 

Bahrul Maghfiroh Malang.  

Mengenai hal ini, kami lebih mengutamakan masalah upaya Guru PAI dalam 

meningkatkan minat belajar siswa atau santri pada pelajaran PAI sekaligus hal-hal yang 
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menjadi faktor pendukung serta penghambat Minat belajar siswa dalam Pendidikan 

Agama Islam tersebut yang telah kami sebutkan sebelumnya. 

F. BATASAN ISTILAH 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa 

pendapat para pakar dalam bidangnya, dan juga ditentukan oleh peneliti dengan 

maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai 

sebuah  kegiatan yang membutuhkan tenaga, lebih-lebih pemikiran guna 

mencapai sebuah tujuan. Upaya bisa juga diartikan sebagai ikhtiar, yaitu 

usaha untuk mengapai sebuah tujuan, serta usaha memecahkan masalah. 

2. Pengajar adalah seseorang yang berjuang meningkatkan, membimbing, 

menyempurnakan, dan membersihkan hati dalam menjadikan anak 

didiknya mengenal Khaliqnya yaitu (Allah SWT). Pengajar (Guru) 

Pendidikan agama islam adalah orang yang mengemban tanggung jawab 

untuk membentuk jiwa pribadi Islam peserta didiknya, dan yang paling 

penting adalah tanggung jawab kepada Allah Yang Maha Esa. 

Ada beberapa tugas seorang Guru agama islam diantaranya: 

a) Mengajarkan Pengetahuan-pengetahuan tentang Agama Islam 

b) Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan didalam jiwa siswa 

c) Mendidik siswa dalam ketaatan menjalankan perintah Agama islam 
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d) Mendidik siswa agar mempunyai budi pekerti yang mulia.2 

3. Guru Pendidikan Agama Islam ialah seseorang yang memiliki cita-cita 

yang mulia (Islami), yang telah mumpuni rohaniah maupun jasmaniahnya 

dan mampu mamahami kebutuhan-kebutuhan perkembangan siswa-

siswinya menyongsong masa depannya. Mereka tak hanya memberikan 

sebuah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan siswanya melainkan mereka 

memberikan sebuah nilai, tata aturan bersifat islami ke dalam jiwa mereka 

sehingga bisa mewarnai perilaku mereka, serta mencerminkan seorang 

yang beragama Islam.3  

Guru dalam hal ini lebih kepada guru spiritual atau seorang bapak 

atau ibu spiritual yang membimbing anaknya dengan tujuan mulianya 

memberikan kebutuhan rohani berbentuk pelajaran ahklak dan budi 

pekerti yang luhur. Sedangkan pendidikan agama islam (PAI) itu sendiri 

merupakan upaya sadar dan terencana untuk menyiapkan, membekali 

siswa atau santri didalam menyakini, memahami, menghayati, serta 

mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan. 

4. Mengenai minat belajar itu sendiri merupakan sebuah keadaan dimana 

seseorang memiliki sebuah perhatian khusus mengenai sesuatu yang 

                                                             
2 Zuharini, dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama (Surabaya: Usaha Nasional, 2004) 
3 H. M. Arifin, ilmu pendidikan islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm : 19 
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digemarinya. Bercampur dengan keinginannya untuk mengetahui dan 

mempelajari apa yang ia perhatikan dengan lebih mendalam lagi.4  

Minat merupakan aspek psikologis seseorang yang menunjukkan 

rasa gairah, keinginan, perasaan gemar dalam melakukan proses 

perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang membutuhkan 

sebuah pengetahuan. Artinya minat merupakan sebuah perhatian, rasa 

ketertarikan, rasa suka seseorang kepada aktivitas belajar ilmu dengan 

merealisasikannya melalui partisipasi, keaktifan, serta keantusiasannya 

didalam melaksanakan pembelajaran dan yang paling penting mereka 

sadar akan pentingnya hal tersebut. Kemudian terjadilah sebuah 

perubahan pada diri siswa atau santri sehingga membentuk jiwa-jiwa 

terampil, berbakat, kebiasaan, pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman 

belajar. 

5. Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh Malang merupakan lembaga 

pendidikan formal yang didirikan oleh almarhum KH. Gus Luqman Al-

karim Bin Abdullah Fattah yang berada didalam lingkup pondok 

pesantren Bahrul Maghfiroh Malang, yang sekarang dibawah asuhan Prof. 

Dr. Ir. Gus Muhammad Bisri, MS. Beliau adalah Kakak kandung dari Al-

Marhum Gus Luqman Al-karim. 

 

                                                             
4 Ramayulis,  Metodologi Pengajaran Agama Islam,  Kalam Mulia: Jakarta, 2001, hlm. 91 


