
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK 

DI SMP NEGERI 1 KOTA AGUNG BARAT 

KABUPATEN TANGGAMUS 

 

 

A. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus  

 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat didirikan pada tahun 1998, pada 

waktu itu masih bernama SLTP Negeri 4 Kota Agung. Pada saat didirikan 

masih menumpang di SDN 1 Negara Batin. Pada tahun 2000 baru 

menempati gedung baru yang berada di Pekon Way Gelang. Pada tahun 

2003 berubah nama menjadi SLTP Negeri 3 Kota Agung. Seiring dengan 

pemekaran Kecamatan Kota Agung menjadi Kota Agung Barat maka SLTP 

Negeri 3 Kota Agung menjadi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat sampai 

dengan saat ini.
1
 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus berada di 

Jalan Permasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus. SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus dibangun di atas lahan seluas 10.000 m
2
 dengan luas bangunan 

1417,30 m
2.

.
2
 

                                                 
1
 Sumijan, Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus interview, 5 

Oktober 2016.  
2
 Dokumentasi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dicatat 5 

Oktober 2016 
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Sejak berdirinya hingga sekarang SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus telah mengalami tujuh kali pergantian kepala 

sekolah, dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 2 

Periodesasi Kepemimpinan SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus 

No Periode (Tahun) Nama Kepala Sekolah 

1. Tahun 1998 s/d 1999 Drs. Muhammad Saleh 

2. Tahun 1999 s/d 2000 Drs. Badarudin, MM 

3. Tahun 2000 s/d 2006 Munar Ginting, S.Pd 

4. Tahun 2006 s/d 2011 Hijazi, S.Pd 

5. Tahun 2011 s/d 2015 Eko Priyanto, S.Pd 

6. Tahun 2015 s/d 2016 Mukadi, S.Pd 

7. Tahun 2016 s/d sekarang Sumijan, S.Pd 

Sumber : Dokumentasi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Tanggamus Tahun 

2016  

 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan  

Visi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus adalah 

mewujudkan siswa cerdas, berkarakter, berdedikasi tinggi, beriman, berilmu 

dan berbudaya. Dengan indikator : 

a. Menjalankan ibadah setiap waktu 

b. Prestasi akademik meningkat 

c. Berprestasi dalam kegiatan olah raga dan pramuka 

d. Berprestasi dalam kegiatan kesenian daerah 

e. Lingkungan sekolah yang bersih dan asli.
 3

 

Adapun misi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus 

sebagai berikut : 

                                                 
3
 Dokumentasi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dicatat 05 

Oktober 2016 
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a. . Pembinaan iman dan taqwa 

b. . Meningkatkan profesionalisme guru dan TU 

c. . Meningkat peringkat sekolah berdasarkan prestasi akademik. 

d. . Menjadikan sekolah bersih indah dan nyaman. 

e. . Memperdayakan fungsi perpustakaan / laboratorium. 

f. . Menumbuhkan semangat olah raga dan keutamaan budaya daerah. 

g. . Menciptakan iklim kerja yang harmonis berdasarkan azaz kekeluargaan.
 4

 

Selanjutnya tujuan SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus  adalah mendidik dan membimbing serta melatih para siswa agar 

berhasil menjadi siswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbudi 

pekerti luhur cerdas, terampil, mandiri, dan berkarakter, serta mempersiapkan 

mereka mampu mengikuti pendidikan di jenjang SMA (Sekolah Menengah 

Atas).
 5

 

 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus sebagaimana diagram di bawah ini : 

                                                 
4
 Dokumentasi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dicatat 06 

Oktober 2016 
5
 Dokumentasi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dicatat 06 

Oktober 2016 
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Gambar 2. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Tahun Pelajaran 2016/2017 
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :                   Garis Instruksi 

                                        Garis Koordinasi  

 

4. Keadaan Guru dan Karyawan 

Keadaan tenaga pengajar dan karyawan SMP Negeri 1 Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus sebanyak 42 orang. Untuk lebih jelasnya lihat 

tabel di bawah ini : 

                                                 
6
 Dokumentasi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dicatat 06 

November 2016 

 

Komite 

Sekolah 

Kepala Sekolah 

Sumijan, S.Pd 

Waka  

Kesiswaan 

Waka 

Kurikulum  

Waka  

Saspras 

Waka  

Humas 

Kepala TU Pembina Eskul Bendahara 

Wali Kelas 

Dewan Guru 

Peserta Didik  
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Tabel 3 

Data Guru dan Pegawai SMP N 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Nama Jabatan 
Pendidikan 

Terakhir 

1. Sumijan, S.Pd Kepala Sekolah S1 

2. Sutarman, S.Pd Waka Kurikulum S1 

3. Emsah, S.Pd Waka Kesiswaan S1 

4. Bunaiyah, S.Pd Waka Saspras S1 

5. Dra. Duriah Waka Humas S1 

6. Hujazi, S.Pd., M.Pd Guru Mata Pelajaran S2 

7.  Mulyani, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

8. Shopia Fatimah, M.Pd Guru Mata Pelajaran S2 

9. Pelida Imana, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

10. Dewi Ismalia, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

11. Diah Susilawayi, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

12.  Sutriani Astuti, S.Pd., MM Guru Mata Pelajaran S2 

13. Rudatin, S.Ag Guru Mata Pelajaran S1 

14. Khozanah, SE Guru Mata Pelajaran S1 

15. Fitriani, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

16. Desi Rulina Sari, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

17. Fariza, S.Pd.I Guru Mata Pelajaran S1 

18. Fitri Susanti, S. Kom  Guru Mata Pelajaran S1 

19. Susi Feri Yanto, A.Md Guru Mata Pelajaran S1 

20. Ely Sundari, S.Pd Guru Mata Pelajaran D3 

21. Lina Yati, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

22. Beti Septina, S.Pd.I Guru Mata Pelajaran S1 

23.  Yutina Sari, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

24. Diana, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

25. Neliyana, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

26. Juliansyah, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

27. Irwan Santoni, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

28. Qonita Mayarani, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

29. Haryati, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

30. Susriyanti, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

31. Ropiyana, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

32. Maidasari, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

33. Heriyanto, S.Pd.I Guru Mata Pelajaran S1 

34. Neli Windartini, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

35. Aprilia Anggraini, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

36. Almuhaisin, SE Kepala TU/Bendahara S1 

37.  Alpian TU SMA 

38. Yen Fetia Tora, A.Md TU D3 

39. Rozairi TU SMA 
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40. Emiliyana, A.Md TU D3 

41. Syapriadi, A.Md TU D3 

42. Asroni Penjaga SMA 

Sumber : Dokumentasi SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus Tahun 2016 

 

 

5. Keadaan Peserta Didik 

Dalam interaksi edukatif proses belajar mengajar, siswa merupakan 

salah satu elemen dalam pembelajaran. Jumlah peserta didik SMP Negeri 1 

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017 

seluruhnya 394 peserta didik. Adapun perinciannya sebagai berikut : 

Tabel 4 

 

Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 1 Kota Agung Barat  

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

NO KELAS JUMLAH 

1. VII 141 

2. VIII 133 

3. IX 120 

JUMLAH 394 

Sumber : Dokumentasi SMP N 1 Kota Agung Barat Tahun 2016  

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana 

 Untuk melaksanakan berbagai aktifitas baik aktifitas belajar maupun 

administrasi, sarana dan prasarana merupakan alat pendukung di dalam 

kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus berbagai sarana dan prasarana sebagai berikut : 
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Tabel 5 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMP N 1 Kota Agung Barat 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi SMP N 1 Kota Agung Barat Tahun 2016 

 

 

B. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus 

 

  Sebelum penulis menguraikan tentang peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Kota 

Agung Barat Kabupaten Tanggamus, terlebih dahulu akan dibahas tentang peran 

guru Pendidikan Agama Islam sebagai motivator di SMP Negeri 1 Kota Agung 

Barat Kabupaten Tanggamus sebagai berikut: 

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan belajar merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam pembelajaran. 

Karena pada hakikatnya belajar merupakan upaya sistematis kegiatan edukatif 

yang mengarah pada perubahan tingkah laku baik kognitif, afektif maupun 

No Nama Ruang Jumlah Keterangan 

1. Ruang Belajar 15 Baik  

2. Laboratorium Biologi 1 Baik 

3.  Ruang UKS 1 Baik 

4. Koperasi/Toko 1 Baik 

5. Ruang BK 1 Baik 

6. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

7. Ruang Waka. Sekolah 1 Baik 

8. Ruang Guru 1 Baik 

9. Ruang Tata Usaha 1 Baik 

10. Kamar Mandi/WC Guru 2 Baik 

11. Kamar mandi/WC siswa 4 Baik 

12. Gudang 1 Baik 

13. Ruang Ibadah 1 Baik 

14. Lapangan Olahraga 1 Baik 

15. Tempat Parkir 1 Baik 
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psikomotorik. Demikian halnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Kota Agung, tujuan pembelajaran ditetapkan untuk mencapai 

tujuan kegiatan pembelajaran.   

Sesuai dengan pernyataan guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus sebagai berikut : 

 “Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi mengenai tingkah laku 

yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran tersebut telah dirumuskan dan dituliskan dalam 

bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada pelaksanaan awal 

pembelajaran, terlebih dahulu saya menjelaskan tujuan akhir apa yang 

seharusnya dicapai oleh peserta didik. Penjelasan tujuan akhir kepada 

siswa diharapkan mampu untuk memahami makna yang terkandung dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-

hari baik dirumah maupun dilingkungan sekolah, sehingga mampu 

membangkitkan semangat siswa dalam mempelajarinya.”
7
 

 

Tujuan pembelajaran merupakan tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tercapainya 

perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau 

deskripsi yang spesifik dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa penyampaian tujuan 

pembelajaran selalu dilakukan oleh guru di kegiatan awal pembelajaran. Jika 

sekuen pembelajaran di bagi menjadi 3 bagian besar: Pendahuluan, Inti, dan 

Penutup, maka penyampaian tujuan ada di bagian pendahuluan, dilakukan 

secara berurutan setelah kegiatan mempersiapkan peserta didik secara fisik 

                                                 
7
  Beti Septina, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus,  Interview, 10 Oktober 2016   
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maupun mental, seperti melakukan apersepsi dan motivasi. Terlihat peserta 

didik bersungguh-sungguh dalam aktivitas pembelajaran tersebut.”
8
 

Selanjutnya Heriyanto selaku guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan 

bahwa: 

 ”Penyampaian tujuan pembelajaran oleh guru kepada siswa adalah 

salah satu fase penting dalam setiap pembelajaran. Guru menggunakan 

model, strategi, atau pendekatan apapun, maka salah satu tahapannya 

selalu memuat fase penyampaian tujuan pembelajaran. Ini sudah 

menyiratkan betapa pentingnya menyampaikan tujuan pembelajaran 

itu.Tanpa tujuan pembelajaran yang eksplisit, siswa tidak akan tahu apa 

yang diharapkan dari mereka. Apabila tujuan dinyatakan dengan jelas dan 

spesifik, pembelajaran dan pengajaran menjadi berorientasi pada tujuan.”
 9

 

 

Jelas sekali bahwa guru menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran itu 

penting. Fase ini bukan sekedar fase wajib tanpa makna. Dengan demikian 

peserta didik memahami apa tujuan pembelajaran kegiatan belajar mengajar  

akan dapat memperkirakan urutan-urutan kegiatan pembelajaran yang akan 

diikutinya. Mereka harus tahu, bahwa lewat tujuan pembelajaran yang 

disampaikan tercantum harapan guru tentang pengetahuan, sikap, atau 

keterampilan apa yang diinginkan oleh guru untuk mereka kuasai atau mereka 

tunjukkan. Sehingga peserta didik memiliki motivasi sungguh-sungguh 

berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran. 

 

2. Membangkitkan minat siswa 

 Minat belajar membentuk sikap akademik tertentu yang bersifat sangat 

pribadi pada setiap siswa. Oleh karena itu, minat belajar harus ditumbuhkan 

sendiri oleh masing-masing siswa. Pihak lainnya hanya memperkuat dan 

                                                 
8
  Observasi,  Oktober 2016 

9
 Heriyanto, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus, , Interview, 07 Oktober 2016 
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menumbuhkan minat atau untuk memelihara minat yang telah dimiliki 

seseorang.  

 Ibu Beti Septina selaku  Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus menjelaskan bahwa : 

 “Materi Pendidikan Agama Islam erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari. Karena pada hakikatnya Islam mengajarkan aturan-aturan 

dalam kehidupan. dalam penyampaian materi Pendidikan Agama Islam, 

tentunya saya selalu menghubungkan bahan pelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik. Materi tersebut disesuaikan dengan tingkat 

pengalaman dan kemampuan peserta didik. Tentunya dalam 

pembelajarannya digunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pelajaran yang disampaikan.”.
10

 

 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi yang 

disampaikan, menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupetan Tanggamus memberikan pengaruh yang positif dalam 

membangkitkan minat peserta didik. Peserta didik memiliki kejelasan antara 

teori dan praktik. Guru menerapkan metode demonstrasi pada materi sholat 

sunat rawatib, dan peserta didik langsung mempraktikkan di sekolah. Peserta 

didik terlihat antusias mempraktikkannya.”
11

   

Observasi di atas, menunjukkan bahwa menghubungkan materi pelajaran 

yang relevan dengan fenomena yang terjadi di sekeliling. Tujuannya yaitu 

untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Dengan menghubungkan 

                                                 
10

 Beti Septina, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus, , Interview, 10 Oktober 2016 
11

 Observasi, 10 Oktober 2016  
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materi tersebut, diharapkan siswa dapat merangsang siswa untuk lebih 

berfikir, menginternaliasi, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Selanjutnya Heriyanto selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus juga mengungkapkan 

bahwa : 

 “Upaya guru terus dilakukan untuk membangkitkan minat dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam salah satunya agar peserta didik 

tidak jenuh, bosan dan materi pelajaran yang disampaikan dapat dengan 

mudah diterima, guru  menerapkan berbagai metode pembelajaran 

disesuaikan dengan materi pelajaran”.
 12 

  

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa guru berupaya membangkitkan 

minat dalam pembelajaran Pendidian Agama Islam dengan cara menerapkan 

metode yang disesuaikan dengan materi pelajaran. Upaya guru tersebut, 

diharapkan dapat meningkatkan minat belajar yang pada akhirnya menjadi 

stimulus meningkatnya motivasi belajar Agama Islam sehingga bermuara pada 

pada keberhasilan belajar peserta didik. 

 

3. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

 Pembelajaran efektif apabila didukung suasana belajar yang 

menyenagnkan dan kondusif. Namun pada praktiknya  gangguan-gangguan 

dalam proses pembelajaran selalu ada. Disinilah guru memerlukan 

ketrampilan bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif. Suatu 

kondisi belajar yang kondusif dapat tercapai jika guru mampu mengatur 

                                                 
12

 Heriyanto, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus, , Interview, 07 Oktober 2016 
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peserta didik dan mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 Menurut Heriyanto selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus juga mengungkapkan bahwa : 

 “Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan 

belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa 

untuk mengembangkan kemapuan semaksimal mungkin. Menghilangkan 

berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudkan interaksi belajar 

mengajar. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan 

memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, 

emosional dan intelektual peserta didik dalam kelas”.
 13

 

 

 Hal di atas juga diperkuat oleh Beti Septina selaku Guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus juga mengungkapkan bahwa :  

 “Menciptakan suasana belajar yang kondusif dalam belajar itu 

mutlak. Pembelajaran tidak akan efektif apabila kelas menjadi gaduh. 

Ketika pada kondisi tersebut secara otomatis susana belajar menjadi tidak 

kondusif. Untuk mengatasi hal tersebut hal pertama yang saya lakukan 

yaitu menegur peserta didik yang ribut, mengarahkan pandangan kepada 

siswa tersebut, dan bertanya kepada siswa tersebut. Dengan demikian, 

kelas menjadi kondusif kembali dan peserta didik fokus terhadap materi 

pelajaran yang disampaikan” 
14

 

   

 Pendapat di atas, menunjukkan bahwa suasana kelas yang kondusif 

akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga peserta 

didik kembali fokus terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Karena 

dalam proses belajar mengajar perhatian peserta didik terhadap materi 

pelajaran yang disampaikan guru merupakan masalah yang penting. 

                                                 
13

 Heriyanto, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus, , Interview,  07 Oktober 2016 
14

 Beti Septina, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus, , Interview, 10 Oktober 2016 
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Dengan perhatian tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

 Penulis juga melakukan observasi dan diperoleh data bahwa 

kegaduhan, dan kondisi kelas kurang kondusif kadang terjadi pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun guru mampu mengatasi 

berbagai hambatan tersebut. Guru bersikap tanggap dengan menegur 

peserta didik yang membuat kegaduhan, menanggulangi peserta didik 

yang mengganggu belajar,mempertahankan perhatian peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran, guru juga membagi perhatiannya secara adil kepada 

peserta didik, sehingga peserta didik terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran,
 15

 

 

4. Memberikan pujian terhadap keberhasilan siswa 

 Menurut Meliyana peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 1 Kota Agung 

Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

 “Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam setelah ada siswa 

yang mengerjakan di depan dan hasilnya benar, guru kadang-kadang 

memberi pujian baik dalam bentuk pujian langsung secara lisan ataupun 

dalam bentuk aplaus. Tapi jika hasilnya tidak benar, biasanya guru 

langsung membantu siswa sampai benar. Jadi siswa tidak takut jika 

disuruh mengerjakan di depan.”
 16

 

 

Keadaan yang sama terlihat ketika peneliti melakukan observasi di kelas. 

Guru mengajak siswa yang lain untuk memberikan aplaus kepada salah satu 

siswa yang mengerjakan soal didepan, terlihat siswa yang diberi aplaus 

tersenyum bahagia. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada peserta 

                                                 
15

 Observasi, 10 Oktober 2016  
16

 Meliyana, Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamu, 

Interview, 19 Oktober 2016  
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didik untuk memberanikan diri maju ke depan kelas, dan menjawab 

pertanyaan dari guru meskipun benar atau salah. Guru selalu mengapresiasi 

kebenarian peserta didik. 

Senada hal tersebut Beti Septina selaku  Guru Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus menjelaskan bahwa : 

 “Dalam proses belajar mengajar saya kadang-kadang memberikan 

ganjaran/imbalan kepada siswa, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Ganjaran/imbalan tertulis dapat dengan memberikan reward berupa nilai 

kepada siswa, kemudian ganjaran/imbalan tidak tertulis dapat dengan 

pujian. Semua itu dilakukan agar para siswa termotivasi untuk belajar. 

Tapi ya tidak semua pekerjaan siswa saya berikan imbalan.
 
Sedangkan 

bagi yang malas belajar atau tidak mengerjakan tugas, saya beri hukuman 

untuk mengerjakan soal atau diberi soal tambahan untuk dikerjakan di 

kelas, sedangkan bagi siswa yang rajin belajar dan prestasinya bagus saya 

kasih nilai tambahan atau yang lainnya.
 17

 

 

 Pendapat di atas, menunjukkan bahwa peningkatan motivasi belajar siswa 

dilakukan dengan cara memberikan pujian sebagai bentuk reinfocement yang 

positif. Pemberian reinforcement (seperti pemberian penghargaan atau pujian 

terhadap perbuatan yang baik dari siswa) merupakan hal yang sangat 

diperlukan, karena pemberian reinforcement dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, karena siswa merasa dihargai segala prestasi dan usahanya 

sehingga siswa menjadi puas dan berdampak pada keinginannya untuk 

memenuhi kebutuhan belajarnya. 

Data observasi menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

memberikan tepukan bagi siswa yang berhasil menghafal ayat-ayat tentang 

puasa di depan kelas, guru mengucapkan kata-kata ”bagus” kepada siswa yang 
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berhasil memperoleh angka tertinggi pada saat ulangan harian, guru 

mengucapkan kata-kata ”baik” kepada siswa yang mau menjawab pertanyaan 

seputar pelajaran yang disampaikan guru, guru memberikan bimbingan 

dengan cara mendekati dan menepuk bahu dan berkata ”nah ini bisa jangan 

menyerah belajar terus ya” kepada siswa yang mengalami keterlambatan dan 

lemah dalam belajar, namun terkadang tidak semua peserta didik mendapat 

kesempatan bimbingan dan pendekatan secara insentif karena banyaknya 

peserta didik dan kurangnya waktu.
18

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa salah satu cara guru untuk memotivasi siswa 

adalah dengan cara memberikan hadiah tertulis berupa nilai yang bagus atau 

hadiah tidak tertulis berupa pujian. Selain itu bagi siswa yang belum atau tidak 

mengerjakan tugas dari guru, diberi hukuman untuk mengerjakan soal 

tambahan. Hal ini dimaksudkan agar siswa bisa lebih termotivasi dalam 

belajarnya. Siswa juga akan merasa diperhatikan oleh guru sehingga siswa 

senang mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam dan secara tidak 

langsung akan mambuat siswa lebih semangat dalam belajar. Namun 

sayangnya tidak semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama, 

mendapatkan pujian, perhatian dan bimbingan. Hal tersebut dikarenakan 

keterbatasan waktu dan banyaknya peserta didik, sehingga guru kurang 

mampu memberikan perhatian dan bimbingan secara insentif kepada setiap 

peserta didik. 
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5. Memberikan penilaian 

 Nilai menjadi magnet motivasi yang kuat bagi peserta didik . Untuk itu, 

guru selalu memberikan penilaian. Di samping menstimulus motivasi peserta 

didik, penilaian juga menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Kegiatan 

penilaian yang sudah direncanakan, baik menyangkut tes tertulis, tes lisan 

maupun tes perbuatan. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa ada tiga bentuk kegiatan 

penilaian yang banyak digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yaitu soal/tugas yang 

dikerjakan di rumah (PR), ulangan harian dan ujian akhir. Untuk PR, setiap 

siswa diberikan soal-soal dalam bentuk tes atau mengerjakan soal yang ada 

dalam buku pelajaran (Lembar Kerja Siswa). Setiap hasil PR selalu diperiksa 

dan dinilai, kemudian dimasukkan ke dalam buku nilai. Pelaksanaan ulangan 

harian, posisi siswa tetap berada di sekolah, suasana kelaspun tidak begitu 

banyak berubah. Tempat ulangan tetap menggunakan ruangan kelas seperti 

biasa. Begitu juga tempat duduk siswa, tidak ada perubahan yang berarti. 

Mengenai waktu ulangan kadang-kadang siswa diberitahu terlebih dahulu tapi 

kadang-kadang tidak, yang jelas dalam satu bulan dilaksanakan ulangan 

harian.
 19

 

Guru juga memberi penilaian berdasarkan tes praktik. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Beti Septina selaku  Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 
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“Penilaian perbuatan dilaksanakan sesuai kisi-kisi, seperti praktik wudhu, 

gerakan dan bacaan sholat, hafalan al-Qur’an, hafalan doa, dan membaca Al-

Qur’an dengan tajwid. Untuk praktik hafalan doa dan membaca Al-Qur’an 

dan hafalan doa biasanya guru memanfaatkan ruangan kelas, sedngkan untuk 

praktik gerakan dan bacaan sholat menggunakan ruang musholla dan untuk 

praktik wudlu dilaksanakan di tempat wudlu sekolah”.
20

 

 

Hasil observasi menunjukkan bahwa sarana praktik ibadah seperti Al-

Qur’an, mukena, sarung, peci, dan baju santri pda umumnya dibawa oleh 

siswa dari rumah, karena kenyataannya sarana yang tersedia di sekolah sangat 

minim sekali. Mengingat ujian praktik membutuhkan waktu lebih banyak, 

maka jadwal pelaksanaannya ditentukan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan  

agar siswa dapat mempersiapkan peralatan ujian dengan baik.
 21

 

Selain untuk mengukur kemampuan sejauh mana penguasaan peserta didik 

terhadap kompetensi dasar yang telah ditetapkan, penilaian sebagai alat untuk 

meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik memiliki motivasi yang tinggi, 

memiliki kemampuan yang tinggi pula.  

Selaras pendapat Beti Septina selaku Guru Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus juga 

mengungkapkan bahwa : 

“Bagi siswa yang tergolong bermotivasi tinggi, kebanyakan memiliki 

kemampuan yang tinggi pula, maka setiap kali diadakan ujian atau ulangan 

harian, saya selalu memberitahukan hasil ulangan siswa, meskipun bagi siswa 

yang mendapat nilai kurang ini biasanya menjadi bahan olokan untuk siswa 

lain, namun untuk siswa yang memang mendapat nilai yang meningkat 

tentunya akan menimbulkan rasa ingin mempertahankan nilainya tersebut, 

juga bagi siswa yang mungkin nilainya turun dapat menimbulkan rasa untuk 
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meningkatkannya, hal ini tentu menjadi salah satu cara saya agar siswa mau 

belajar dengan lebih giat lagi.
 22

 

 

Penulis juga melakukan observasi pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat diperoleh bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam memberikan penilaian terhadap materi pelajaran yang telah 

diberikan. Hasil yang diperoleh peserta didik bermacam-macam ada yang 

tinggi, sedang dan rendah. Guru memberitahukan hasil ulangan harian kepada 

siswa. Tanggapan siswa bermacam-macam, bagi yang nilainya bagus, 

tentunya sangat senang, namun bagi yang nilainya rendah, ada yang malu ada 

pula yang tersenyum-senyum sendiri. Namun guru memberikan kesempatan 

bagi siswa yang nilainya masih kurang untuk mengikuti remidial guna 

memperbaiki nilai yang kurang.
23

 

 

6. Memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa 

 Penulis melakukan observasi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

diperoleh bahwa  dalam pembelajaran guru memberikan ulangan, PR atau 

tugas. Ulangan harian atau PR atau tugas-tugas tersebut dikoreksi dan 

langsung diberikan kepada siswa. Pada hasil pekerjaan siswa tersebut guru 

memberikan komentar yang positif. Ketika siswa berhasil mengerjakan suatu 

tugas atau menuliskan jawaban soal dengan benar, maka guru memberi 

komentar seperti. "Bagus sekali, ibu suka caramu menguraikan alasan untuk 

menjawab soal”. Bagi siswa yang menjawab salah guru memberi komentar 
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yang bersifat kritik atau perbaikan. Namun tidak setiap hari atau setiap saat 

guru memberi komentar pada hasil pekerjaan peserta didik, pada waktu-waktu 

tertentu guru memberikannya.
24

 

 Selaras dengan penjelasan Heriyanto selaku Guru Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

 “Pemberian komentar kepada peserta didik diberikan pada saat 

peserta didik berhasil menyelesaikan tugas atau pekerjaaan. Seperti 

menyelesaikan hafalan-hafalan ayat-ayat atau surat-surat pendek, 

menjawab soal ulangan dengan baik, atau mengerjakan tugas lainnya. 

Komentar tersebut dapat berupa pujian, kritik ataupun perbaikan. 

Tujuannya untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik yang 

akhirnya berdampak pada peningkatan motivasi belajar peserta didik.”
25

 

 

Selanjutnya menurut Ibu Beti Septina Selaku selaku Guru Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus 

bahwa : 

 “Saya berupaya meningkatkan motivasi dengan cara memberikan 

komentar kepada peserta didik pada saat diskusi. Komentar diberikan 

kepada peserta didik yang mengajukan pertanyaan dan memberi 

tanggapan. Saya juga kadang-kadang memberikan komentar pada saat 

peserta didik saya beri tugas untuk membuat hasil karya seperti menulis 

ayat-ayat Al-Qur’an dan karya berupa gambar orang sholat”
26

 

 

 Komentar mampu memberikan respon positif bagi peserta didik. Karena, 

peserta didik akan merasa dihargai dengan apa yang telah mereka kerjakan. 

Memberikan komentar yang positif terhadap hasil pekerjaan peserta didik 

menjadi hal positif tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun guru 
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Pendiidkan Agama Islam kurang konsisten dalam memberikan komentar pada 

setiap hasil pekerjaan peserta didik, hanya pada waktu-waktu tertentu saja  

guru memberikannya. Artinya perlu ada peningkatan frekuensi pemberian 

komentar positif sebagai stimulus dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. 

 

7. Menciptakan persaingan dan kerjasama. 

 Ibu Beti Septina selaku  Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus menjelaskan bahwa : 

“Saat materi telah habis, sebelum mengadakan ulangan terkadang saya 

mengajak siswa untuk berkompetisi, meskipun jarang tapi ini pernah saya 

lakuakan. Siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk berkompetisi 

satu sama lain untuk menguji kepahaman siswa. Meskipun terkadang siswa 

yang mempunyai kemampuan di atas siswa lain lebih menonjol tapi cara 

seperti ini cukup membantu untuk semakin meningkatkan motivasi siswa baik 

yang motivasinya kurang, sedang maupun tinggi, karena siswa merasa 

mendapat suasana yang baru dan tidak membosankan. Dalam persaingannya 

pun siswa bisa sportif, bahkan yang membuat saya heran juga, siswa yang 

biasanya pendiam atau malu menjadi lebih berani untuk unjuk gigi.”
 27

 

  

 Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya kompetisi dapat 

menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih giat lagi belajar, karena siswa dituntut 

untuk mampu menunjukkan kemampuannya didepan siswa yang lain dalam 

rangka menjadikan kelompoknya itu menjadi lebih baik. Meskipun pengadaan 

kompetisi ini jarang dilakukan, namun siswa menyambut dengan baik usaha yang 

dilakukan guru dalam menciptakan suasana yang di dalam kelas. 

 Selain persaingan, dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam upaya yang dilakukan guru PAI dengan 

                                                 
27

 Beti Septina, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus, , Interview, 10 Oktober 2016 



 125 

memupuk kerjasama. Kerjasama dilakukan sebagai bentuk aktivitas yang 

menstimulus peserta didik untuk aktif dan berpartisipasi dalam memecahkan suatu 

masalah. 

 Heriyanto selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota 

Agung Barat Kabupaten Tanggamus mengatakan bahwa : 

 “Kerja sama selalu ditanamkan kepada peserta didik. tujuannya untuk 

membentuk peserta didik menjadi demokratis, dan bertanggung jawab 

bersama. Biasanya dibentuk dalam kelompok diskusi, namun pembentukan 

kelompok diskusi ini jarang dilakukan. Untuk menumbuhkan rasa kerja sama, 

masing-masing kelompok diberi tugas. Selanjutnya peserta didik bersama 

kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan guru ”
28

 

 

Selanjutnya penulis juga melakukan observasi terhadap kerja kelompok 

peserta didik, diperoleh data bahwa terlihat peserta didik dibagi dalam beberapa 

kelompok diskusi. Selanjutnya guru memberikan masalah yang perlu dipecahkan 

terkait dengan materi pelajaran yang disampaikan. Terlihat peserta didik aktif dan 

berpartisipasi mengikuti jalannya diskusi kelompok. Kerja sama tersebut tampak 

pada keikutsertaan anggota kelompok membagi tugas masing-masing, seperti 

ketua kelompok yang bertugas mengkoordinir anggota kelompoknya, sekretaris 

kelompok yang bertugas mencatat hasil diskusi kelompok, pemapar yang bertugas 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, serta anggota kelompok yang aktif 

menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Terlihat ada bentuk kerja sama lainnya 

seperti guru membagi kelompok untuk membuat suatu hasil karya.
29

 

Hasil observasi dan interview di atas, menunjukkan bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus telah 
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melaksanakan perannya sebagai motivator dengan cara menciptakan persaingan 

dan kerjasama. Persaingan dan kerjasama dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong belajar siswa dalam menggali, mengasah, mengembangkan 

potensi diri, dan mengembangkan kebersamaan, menghargai perbedaan dan 

mengembangkan kerjasama dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 

namun pada praktiknya masih jarang dilakukan.  

 Adapun motivasi belajar peserta didik SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus dapat diidentifikasi dari berbagai indikator yang diperoleh 

datanya melalui angket yang disebar kepada peserta didik. Angket ini disebar 

kepada 33 peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus. Adapun hasilnya sebagai berikut:  

 

1. Tekun menghadapi tugas 

Berdasarkan angket yang disebar kepada 33 responden diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Item soal nomor 1 yang menyatakan bahwa peserta didik mengerjakan 

tugas pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan sungguh-sungguh dengan 

jawaban sebagai berikut : (a)  sangat sering  sebesar 51,52 %.  (b) sering 

sebesar 36,36%. (c) kadang-kadang sebesar 12,12 % dan (d) tidak pernah  

sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 87,88%  peserta didik  sangat 

bersungguh-sungguh bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh guru. 
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b. Item soal nomor 2 terkait peserta didik mengerjakan tugas pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan tepat waktu dengan  jawaban sebagai 

berikut : (a)  sangat sering  sebesar 15,15 %.  (b) sering sebesar 45,45 %. 

(c) kadang-kadang sebesar 24,24 % dan (d) tidak pernah  sebesar 15.15 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 60,60 % peserta didik memiliki 

tanggung jawab untuk tepat waktu dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. 

c. Item soal nomor 3 terkait peserta didik peduli dengan hasil yang diperoleh 

dari tugas yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam dengan  jawaban 

sebagai berikut :  (a)  sangat peduli sebesar 57,58 %.  (b) peduli sebesar 

27,27 %. (c) kadang-kadang sebesar 15,15 %  dan (d) tidak peduli sebesar 

0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa kepedulian peserta ddiik dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam sangat 

tinggi yakni sebesar 84,84 %. 

d. Item soal nomor 4 terkait peserta didik ketika diberikan pekerjaan rumah 

dari guru Pendidikan Agama Islam Anda langsung mengerjakannya 

dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  langsung mengerjakan sebesar 

39,39  %.  (b) ditunda-tunda 33,33 %. (c) dikerjakan di sekolah saat ada 

pelajaran saja sebesar 27,27 % dan (d) tidak mengerjakan sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa bermacam-macam ketekunan 

peserta didik dalam mengerjakan pekerjaan rumah sebesar 39,39  % 
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langsung dikerjakan, 33,33 % ditunda-tunda dan sebesar 27,27 % 

dikerjakan di sekolah saat ada pelajaran saja. 

e. Item soal nomor 5 terkait peserta didik serius dalam mengerjakan soal 

maupun tugas pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan  jawaban 

sebagai berikut :  (a)  sangat serius sebesar 27,27 %.  (b) serius 45,45 %. 

(c) biasa saja sebesar 27,27 % dan (d) tidak serius sebesar 0 %. 

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 72,72 % peserta didik serius dalam 

mengerjakan soal maupun tugas yang diberikan guru.  

Kelima item angket di atas, mengungkapkan bahwa secara umum peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus memiliki 

ketekunan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Tugas-tugas 

tersebut dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tepat waktu. Artinya peserta 

didik serius mengerjakannya, karena peduli terhadap hasil yang diperoleh 

meskipun ada yang langsung mengerjakannya, ditunda untuk beberapa waktu, 

dan ada yang mengerjakan di sekolah pada saat ada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Namun pada intinya peserta didik menyelesaikan tugas tersebut. 

Ketekunan tersebut mengindikasikan adanya motivasi belajar peserta didik 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Memberikan motivasi kepada peserta didik, berarti menggerakkan peserta 

didik untuk melakukan belajar. Pada tahap awalnya akan menyebabkan  peserta 

didik belajar merasa ada kebutuhan dan ingin melakukan sesuatu kegiatan 

belajar, dan pada akhirnya peserta didik akan memiliki kebutuhan untuk terus 

menerus belajar, dan tekun menghadapi tugas yang diberikan guru. Demikian 
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halnya di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, meskipun 

peserta didik lebih mementingkan pelajaran lain, dibandingkan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, namun antusias peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran dan menyelesaikan tugas dari guru masih nampak. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sela Selvia Kelas VIII B bahwa : 

 ”Apabila diberi tugas dari Guru Pendidikan Agama Islam saya 

bersungguh-sungguh untuk mengerjakan, dan saya akan mengusahakan 

tugas tersebut saya kerjakan tepat waktu”.
30

 

 

Motivasi peserta didik SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus  untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

ditunjukkan pada ketekunan peserta didik dalam menghadapi tugas yang 

diberikan guru Pendidikan Agama Islam. Peserta didik bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikannya tepat waktu.  

Hal senada juga dikemukakan oleh Dea Maulida Peserta Didik Kelas VIII 

C SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, bahwa : 

”Saya sangat serius mengerjakan apabila diberi tugas dari guru Pendidikan 

Agama Islam, tanpa saya tunda saya langsung mengerjakannya, karena saya 

sangat peduli akan hasil yang saya peroleh dari tugas yang diberikan guru ”.
31

 

 

Tujuan guru memberikan tugas yaitu untuk menstimulus peserta didik 

agar lebih giat belajar. Tugas yang diberikan akan meningkatakan peserta didik 

untuk mereview materi pelajaran yang telah disampaikan. Antusiasme peserta 

didik dalam menghadapi berbagai tugas yang diberikan guru menjadi indikasi 

bahwa peserta didik termotivasi untuk belajar Pendidikan Agama Islam.  
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Hal tersebut selaras dengan pendapat Heriyanto selaku guru Pendidikan 

Agama Islam SMP Negeri `1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa: 

”Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, peserta didik masih 

semangat mengikutinya, meski tidak dipungkiri ada beberapa peserta didik 

yang malas-malasan untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Namun apabila diberi tugas sebagian besar peserta didik mengerjakannya dan 

dikumpul sesuai jadwal yang telah ditentukan. Walaupun ada beberapa peserta 

didik yang masih mangkir untuk mengerjakannya.”
 32

 

 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Roni Setiawan Peserta didik Kelas 

VIII. B SMP Negeri `1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, bahwa : 

”Saya akui saya kadang-kadang terlambat mengumpulkan tugas yang 

diberikan guru Pendidikan Agama Islam, karena apabila diberikan tugas 

kadang saya tunda-tunda dan akhirnya pada saat dikumpul saya harus terburu-

buru mengerjakan disekolah pada saat ada pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

walaupun kadang saya kecewa akhirnya nilai yang saya peroleh rendah”.
33

 
 

Kenyataan di atas dibuktikan dari hasil observasi yang menunjukkan 

bahwa guru Pendidikan Agama Islam selalu memberikan tugas kepada peserta 

didik setelah menyelesaikan materi pelajaran. Tugas tersebut diambil dari 

materi pelajaran yang telah disampaikan. Guru Pendidikan Agama Islam 

menentukan waktu untuk mengumpulkan tugas tersebut. Pada saatnya tiba 

mengumpulkan tugas terlihat ada beberapa peserta didik yang mengerjakan 

dikelas sebelum pembelajaran Pendidikan Agama Islam dimulai, dan ada 

beberapa peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas tersebut.
 34
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2.  Ulet menghadapi kesulitan. 

Berdasarkan angket yang disebar kepada 33 responden diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Item soal nomor 6 yang menyatakan bahwa jika nilai Pendidikan Agama 

Islam peserta didik jelek, peserta didik akan terus rajin belajar agar nilai 

saya menjadi baik dengan jawaban sebagai berikut : (a)  sangat setuju 

sebesar 63,64  %.  (b) setuju sebesar 36,36 %. (c) tidak setuju sebesar 0 % 

dan (d) sangat tidak setuju sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa semua peserta didik akan berusaha 

rajin belajar apabila mendapatkan nilai jelek.  Hal ini menunjukkan peserta 

didik memiliki motivasi belajar untuk mendapatkan nilai yang baik.  

b. Item soal nomor 7 terkait jika nilai Pendidikan Agama Islam peserta didik 

jelek, peserta didik tidak mau belajar lagi dengan  jawaban sebagai 

berikut: (a)  sangat setuju sebesar 0 %.  (b) setuju sebesar 9,09 %. (c) tidak 

setuju sebesar 36,36 % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 54.55 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik mau belajar jika 

nilainya jelek. Artinya peserta didik tidak menyukai apabila niainya jelek, 

sehingga peserta didik berusaha untuk belajar. 

c. Item soal nomor 8 terkait perasaan peserta didik apabila dapat 

mengerjakan soal Pendidikan Agama Islam dengan memperoleh nilai baik 

dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  sangat puas sebesar 51,52 %.  (b) 

puas sebesar 48,48  %. (c) kurang puas sebesar 0 %  dan (d) tidak puas 

sebesar 0 %.   
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Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik sangat puas apabila 

dapat mengerjakan soal Pendidikan Agama Islam dengan memperoleh 

nilai baik.  

d. Item soal nomor 9 terkait jika ada soal Pendidikan Agama Islam yang sulit 

maka peserta didik tidak akan mengerjakannya dengan  jawaban sebagai 

berikut : (a)  sangat setuju sebesar 6,06 %.  (b) setuju sebesar 9,09 %. (c) 

tidak setuju sebesar 51,52  % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 33,33 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik mau berusaha 

menyelesaikan soal-soal yang sulit. Peserta didik termotivasi untuk 

menyelesaikan tugas belajarnya meskipun mengalami kesulitan. 

e. Item soal nomor 10 terkait apabila peserta didik menemui soal yang sulit 

maka peserta didik akan berusaha untuk mengerjakan sampai saya 

menemukan jawabannya  dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  sangat 

setuju sebesar 33,33  %.  (b) setuju sebesar 48,48 %. (c) tidak setuju 

sebesar 18,18 % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik mau berusaha sampai 

menemukan jawabannya apabila menyelesaikan soal-soal yang sulit. Hal 

ini menunjukkan keuletan peserta didik dalam menghadapi berbagai 

kesulitan dalam belajar. Keuletan tersebut mengindikasikan adanya 

motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam.  

Kelima item angket di atas, mengungkapkan bahwa secara umum peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus memiliki 

keuletan dalam menghadapi berbagai kesulitan belajar antara lain 
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menyelesaikan soal-soal yang sulit. Artinya peserta didik tidak lekas putus asa, 

memiliki semangat berusaha, dan daya juang ketika mengalami segala 

persoalan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Keuletan tersebut 

mengindikasikan bahwa peserta didik memiliki motivasi belajar pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi akan ulet dalam 

menghadapi berbagai kesulitan dalam belajar. Suatu kesulitan atau hambatan 

menjadi dorongan untuk berusaha dengan tekun dan luar biasa, sehingga 

tercapai kesuksesan dalam belajar. Peserta didik akan termotivasi untuk 

menyelesaikannya apabila menghadapi berbagai kesulitan atau hambatan. 

Artinya peserta didik tersebut ulet, pantang menyerah dalam menghadapi 

berbagai kesulitan dalam belajar. Hal tersebut terjadi pada Mat Nurdin peserta 

didik Kelas VIII. D  SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus 

bahwa : 

”Dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam saya kesulitan untuk menulis 

huruf Arab, dan menghafal ayat-ayat Al-Qur’an. Walaupun demikian, saya 

terus belajar untuk bisa menulis huruf Arab dan menghafal ayat-ayat Al-

Qur’an. Nilai saya yang peroleh rendah jika ada ujian praktik hafalan ayat-ayat 

Al-Qur’an dan menulis huruf Arab. Tapi saya tidak kecewa, saya akan terus 

mencobanya”.
35

 

 

Hal senada juga dibenarkan oleh Peri Rizki peserta didik kelas VIII.D 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, bahwa: 

”Jika nilai Pendidkan Agama Islam saya jelek, saya masih terus rajin 

belajar. Seperti menulis huruf Arab walaupun sulit bagi saya, ketika guru 

memberikan tugas saya akan tetap mengerjakannya sampai selesai”.
36
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Keadaan di atas, menunjukkan keuletan peserta didik dalam menghadapi 

tugas yang diberikan guru. Kendati demikian, peserta didik tidak pantang 

menyerah untuk terus belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Hal tersebut mengindikasikan adanya motivasi belajar peserta didik yang 

ditunjukkan dari keuletan peserta didik menghadapi berbagai kesulitan dalam 

belajar. 

Selaras dengan pendapat Ibu Beti Septina selaku Guru Pendidikan Agama 

Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa: 

“Kesulitan peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

adalah menulis huruf Arab dan menghafal ayat-ayat Al-Qur’an. Meskipun 

demikian saya terus berupaya melatih perserta didik untuk menulis menulis 

huruf Arab dan menghafal ayat-ayat Al-Qur’an. Karena materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam selalu terkait dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang ditulis 

dengan huruf Arab. Sebagai umat muslim mereka harus bisa membaca Al-

Qur’an. Untuk itu, saya beri tambahan pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) 

yang dilaksanakan seminggu sekali. Tujuannya membantu peserta didik 

mampu membaca dan menulis Al-Qur’an. Meskipun pada praktiknya masih 

ada peserta didik yang kurang semangat mengikutinya.”
37

 

 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh M. Ifan Farian Peserta didik Kelas 

VIII. E SMP Negeri `1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, bahwa : 

”Saya merasa kesulitan apabila dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam 

ada ayat atau hadits yang harus ditulis dengan huruf Arab. Tulisan Arab saya 

kurang bagus. Tapi kadang saya malas untuk belajar, meskipun disekolah 

setiap seminggu sekali ada pelajaran tambahan Baca Tulis Al-Qur’an”.
38

 

 

Kenyataan di atas dibuktikan dari hasil observasi yang menunjukkan 

bahwa guru Pendidikan Agama Islam selalu memberikan tugas kepada peserta 

didik seperti menghafal ayat-ayat Al-Qur’an dan menulis ayat dan hadits dalam 
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huruf Arab. Rata-rata peserta didik telah mampu menulis huruf Arab, namun 

peserta didik kurang fasih dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur’an. Ketika diberi 

tugas praktik menghafal ayat-ayat Al-Quran ada beberapa peserta didik yang 

tidak mampu untuk menghafalnya.
39

 

Berdasarkan hasil interview dan observasi di atas, menunjukkan rata-rata 

peserta didik merasa kesulitan dalam menulis huruf Arab dan menghafal ayat-

ayat Al-Qur’an. Kendati mengalami kesulitan peserta didik terus semangat, 

pantang menyerah dan ulet untuk belajar dan menyelesaikan kesulitan tersebut. 

Ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki motivasi untuk mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, walaupun dengan tingkat kesulitan 

yang sedemikian rupa. 

 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

Berdasarkan angket yang disebar kepada 33 responden diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Item soal nomor 11 terkait peserta didik mendengarkan penjelasan 

guru dengan baik dengan jawaban sebagai berikut : (a)  sangat setuju 

sebesar 54,55  %.  (b) setuju sebesar 45,45  %. (c) tidak setuju sebesar 

0 % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa semua peserta didik 

mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan guru dengan baik.  

Hal ini menunjukkan peserta didik memiliki motivasi belajar pada 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan cara mengikuti 

pembelajaran dengan baik.  

b. Item soal nomor 12 terkait peserta didik lebih senang berbicara sendiri 

dengan teman dan tidak mendengarkan pada saat guru menjelaskan 

dengan  jawaban sebagai berikut: (a)  sangat setuju sebesar 0 %.  (b) 

setuju sebesar 6,06 %. (c) tidak setuju sebesar 54,55 % dan (d) sangat 

tidak setuju sebesar 39,39 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik memiliki antusias 

mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut 

dibuktikan bahwa 54,55 % peserta didik tidak setuju apabila guru 

menjelaskan materi pelajaran, peserta didik lebih senang berbicara 

sendiri dengan teman. Artinya peserta didik memiliki minat mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

c. Item soal nomor 13 terkait peserta didik selalu bertanya kepada guru 

mengenai materi yang belum peserta didik pahami dengan  jawaban 

sebagai berikut :  (a)  sangat setuju sebesar 0 %.  (b) setuju sebesar 

51,52  %. (c) tidak setuju sebesar 48,48 % dan (d) sangat tidak setuju 

sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik memiliki minat 

mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut 

dibuktikan bahwa 51,52 % peserta didik bertanya kepada guru apabila 

belum memahami materi yang disampaikan. Artinya peserta didik 

memiliki kecenderungan tertarik dengan pelajaran yang belum 
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dipahaminya. Hal tersebut mengindikasikan adanya minat peserta 

didik terhadap berbagai macam permasalahan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

d. Item soal nomor 14 terkait peserta didik malas bertanya kepada guru 

mengenai materi yang tidak dipahami. dengan  jawaban sebagai 

berikut : (a)  sangat setuju sebesar 18,18  %.  (b) setuju sebesar 

24,24%. (c) tidak setuju sebesar 57,58  % dan (d) sangat tidak setuju 

sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik memiliki antusias 

mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut 

dibuktikan bahwa 57,58 % peserta didik tidak setuju apabila ada 

materi yang tidak dipahami malas untuk bertanya. Perhatian peserta 

didik terhadap materi pelajaran yang disampaikan, mengindikasikan 

ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

e. Item soal nomor 15 terkait peserta didik selalu menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  sangat 

setuju sebesar 27,27  %.  (b) setuju sebesar 54,55 %. (c) tidak setuju 

sebesar 18,18 % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik aktif mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut dibuktikan bahwa 

54,55 % peserta didik setuju selalu menjawab pertanyaan dari guru. 

Aktivitas menjawab tersebut mengindikasikan minat peserta didik 
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terhadap berbagai pertanyaan yang diberikan guru Pendidikan Agama 

Islam. 

 Kelima item angket di atas, dapat dianalisis bahwa secara umum peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus memiliki  

Minat terhadap berbagai macam masalah. Minat tersebut ditunjukkan 

berdasarkan aktivitas peserta didik seperti memperhatikan penjelasan materi 

oleh guru Pendidikan Agama Islam, bertanya tentang materi yang belum 

dipahami, serta menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Aktivitas tersebut mengindikasikan minat peserta didik terhadap berbagai 

masalah pembelajaran yang dihadapi. 

 Minat merupakan fenomena psikis yang tidak dapat dipaksakan, namun 

hal ini dapat ditumbuhkan. Menumbuhkan minat menjadi sangat penting 

dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi siswa.  

 Untuk  mengetahui minat peserta didik terhadap pembelajaran bermacam-

macam masalah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, penulis juga 

melakukan observasi dengan diperoleh data bahwa dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam peserta didik mendengarkan penjelasan guru dengan 

baik, suasana kelas cukup kondusif, walaupun beberapa saat kadang ada 

peserta didik yang berbicara sendiri dengan teman dan tidak mendengarkan 

pada saat guru menjelaskan. Ada beberapa peserta didik yang kurang 

memahami materi yang disampaikan dan mengajukan pertanyaan. Ketika guru 

kembali bertanya, ada beberapa peserta didik yang berani menjawab 

pertanyaan dari guru.
 40
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 Merujuk pada kondisi di atas, peserta didik cukup memiliki minat terhadap 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut terlihat dari antusiasme 

peserta didik mengikuti pelajaran, mengajukan pertanyaan dari materi 

pelajaran yang belum dipahami,dan menjawab pertanyaan dari guru dengan 

bahasa mereka sendiri.   

Hal tersebut selaras dengan pendapat Heriyanto selaku guru Pendidikan 

Agama Islam SMP Negeri `1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa: 

 ”Minat peserta didik mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

cukup baik. Ketika guru menjelaskan materi pelajaran, peserta didik 

mendengarkan. Terkadang suasana kelas menjadi kondusif, terkadang muncul 

kegaduhan, peserta didik mulai berbicara sendiri dengan temannya. Namun 

secara keseluruhan peserta didik menunjukkan minatnya untuk belajar dan 

terhadap berbagai masalah dalam belajar. Seperti ketika saya beri pertanyaan 

mereka berupaya untuk menjawabnya, dan apabila ada kurang kejelasan 

materi peserta didik juga mengajukan pertanyaan.”
 41

 

 

Keadaan di atas, sesuai dengan pendapat Rika Nadia Peserta didik Peserta 

didik Kelas VIII. E SMP Negeri `1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, 

bahwa : 

 ”Saya suka pelajaran Pendidikan Agama Islam, saya selalu 

memperhatikan ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Ketika saya ditanya 

guru, saya berusaha untuk menjawabnya, walaupun kurang sempurna jawaban 

yang saya berikan”.
42

 

 

 Pendapat di atas, menunjukkan minat peserta didik mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Minat tersebut ditunjukkan keseriusan 

peserta didik mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Minat belajar 

membentuk sikap akademik tertentu yang bersifat sangat pribadi pada setiap 
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siswa. Oleh karena itu, minat belajar harus ditumbuhkan sendiri oleh masing-

masing siswa. Pihak lainnya hanya memperkuat dan menumbuhkan minat atau 

untuk memelihara minat yang telah dimiliki seseorang. Kondisi belajar 

mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. 

Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat 

ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat seseorang 

akan melakukan sesuatu yang diminatinya.  

  

4. Lebih senang bekerja mandiri. 

Berdasarkan angket yang disebar kepada 33 responden diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Item soal nomor 16 terkait peserta didik selalu mengerjakan sendiri 

tugas Pendidikan Agama Islam  yang diberikan oleh guru dengan 

jawaban sebagai berikut : (a)  sangat setuju sebesar 33,33  %.  (b) 

setuju sebesar 45,45  %. (c) tidak setuju sebesar 21,21 % dan (d) 

sangat tidak setuju sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik memiliki 

kemandirian dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru Pendidikan 

Agama Islam. Hal tersebut dibuktikan bahwa 33,33 % peserta didik 

sangat setuju dan 45,45 % peserta didik setuju mengerjakan sendiri 

tugas Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut menunjukkan tidak 

ketergantungan peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

guru. Hal tersebut mengindikasikan adanya motivasi belajar peserta 
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didik untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

b. Item soal nomor 17 terkait dalam mengerjakan tugas maupun soal 

Pendidikan Agama Islam peserta didik mencontoh milik teman dengan  

jawaban sebagai berikut: (a)  sangat setuju sebesar 6,06 %.  (b) setuju 

sebesar 15,15 %. (c) tidak setuju sebesar 54,55  % dan (d) sangat tidak 

setuju sebesar 24,24 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik berupaya 

menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa mencontoh pekerjaan milik 

teman. Hal tersebut dibuktikan bahwa 54,55 % peserta didik tidak 

setuju apabila mencontoh pekerjaan milik temannya. Hal ini 

menunjukkan kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan guru. Kondisi ini mengindikasikan adanya motivasi 

belajar peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Item soal nomor 18 terkait peserta didik dapat menyelesaikan tugas 

Pendidikan Agama Islam dengan kemampuan sendiri dengan  jawaban 

sebagai berikut :  (a)  sangat setuju sebesar 27,27  %.  (b) setuju 

sebesar 63,64  %. (c) tidak setuju sebesar 9,91 % dan (d) sangat tidak 

setuju sebesar 0 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik memiliki 

kepercayaan diri untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain.. 

Hal tersebut dibuktikan bahwa 63,64 % peserta didik setuju memiliki 
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kemampuan sendiri menyelesaikan tugas Pendidikan Agama Islam. 

Hal tersebut menunjukkan tidak ketergantungan peserta didik dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kondisi terseubt 

mengindikasikan adanya motivasi belajar peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam secara mandiri.  

d. Item soal nomor 19 terkait peserta didik lebih senang mengerjakan 

tugas Pendidikan Agama Islam bersama dengan teman dengan  

jawaban sebagai berikut : (a)  sangat setuju sebesar 21,21 %.  (b) 

setuju sebesar 18,18 %. (c) tidak setuju sebesar 48,48  % dan (d) 

sangat tidak setuju sebesar 12,12 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik memiliki 

kemandirian untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, meskipun 

tidak dipungkiri peserta didik mengerjakan tugas bersama dengan 

teman. Namun 48,48 % peserta didik tidak setuju apabila tugas 

dikerjakan bersama dengan teman. Hal tersebut menunjukkan adanya 

kemampuan peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri 

lebih besar dibandingkan mengerjakan tugas bersama dengan teman.  

e. Item soal nomor 20 terkait peserta didik tidak pernah mencontoh 

jawaban milik teman karena saya percaya dengan jawaban saya  

dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  sangat setuju sebesar 30,3  %.  

(b) setuju sebesar 48,48 %. (c) tidak setuju sebesar 21,21 % dan (d) 

sangat tidak setuju sebesar 0 %.   
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Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik berupaya 

menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa mencontoh pekerjaan milik 

teman. Peserta didik percaya dengan kemampuan sendiri. Hal tersebut 

dibuktikan bahwa 48,48 % peserta didik setuju tidak mencontoh 

pekerjaan milik temannya. Hal ini menunjukkan kemandirian peserta 

didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kondisi ini 

mengindikasikan adanya motivasi belajar peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

Kelima item angket di atas, mengungkapkan bahwa secara umum peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus memiliki 

kemandirian dalam mengerjakan tugas dari guru Pendidikan Agama Islam. 

Kemandirian tersebut ditunjukkan dalam berbagai upaya peserta didik untuk 

tidak bergantung dengan teman, tidak mencontoh pekerjaan milik temannya, 

percaya diri dengan kemampuan peserta didik. Kemandirian tersebut 

mengindikasikan bahwa peserta didik memiliki motivasi belajar pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Kemandirian mengidentifikasi bahwa peserta didik memiliki motivasi 

yang tinggi. Kemandirian merupakan kesadaran diri dan digerakkan oleh diri 

sendiri. Kemandirian merupakan aktivitas belajar yang mandiri. aktivitas 

belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung 

jawab sendiri tanpa bantuan orang lain serta mampu mempertanggung 

jawabkan tindakannya. Siswa dikatakan telah mampu belajar secara mandiri 
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apabila ia telah mampu melakukan tugas belajar tanpa ketergantungan dengan 

orang lain. 

Menurut Heriyanto selaku guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri `1 

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa: 

”Peserta didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus 

cukup memiliki kemandirian dalam belajar. Ketika diberikan tugas, para 

peserta didik mengerjakan sendiri. Diakui ada beberapa peserta didik yang  

suka mengerjakan tugas dengan teman. Peserta didik memiliki motivasinya 

sendiri untuk menyelesaikan tugas, menguasai suatu materi tertentu sehingga 

berdampak pada pemecahan masalah yang sedang dihadapinya”
 43

 

 

Merujuk pendapat di atas kemandirian belajar peserta didik di SMP Negeri 

1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus sebagai bentuk usaha yang 

dilakukan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar dengan cara mandiri 

atas dasar motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi tertentu sehingga 

bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga 

dalam kemandirian belajar, seorang siswa harus proaktif serta tidak tergantung 

pada guru. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rita Sofia peserta didik kelas VIII. A 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

”Saat guru Pendidikan Agama Islam memberikan tugas saya berupaya 

untuk menyelesaikannya sendiri, tanpa mencontoh milik teman, saya percaya 

dengan kemampuan saya bahwa saya bisa untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru Pendidikan.”.
44

 

 

Hal tersebut senada dengan Yeni Yuniza peserta didik kelas VIII. B SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

                                                 
43

 Heriyanto, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus,  Interview,  23 Oktober 2016 
44

 Rita Sofia, Peserta Didik SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, 

interview, pada 12 Oktober 2016   
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”Saya suka mengerjakan tugas dari guru Pendidikan Agama Islam sendiri. 

Dengan mengerjakan sendiri kita akan mudah mengingatnya, tentang apa yang 

kita kerjakan.”.
45

 

 

Merujuk pendapat di atas, jika dilihat dari aspek kognitif maka dengan 

belajar secara mandiri akan didapat pemahaman konsep pengetahuan yang 

awet sehingga akan mempengaruhi pada pencapaian akademik murid. Kondisi 

tersebut karena murid sudah terbiasa menyelesaikan tugas yang didapat dengan 

usaha sendiri serta mencari sumber-sumber belajar telah tersedia. Kemandirian 

belajar siswa, akan menuntut mereka untuk aktif baik sebelum pelajaran 

berlangsung dan sesudah proses belajar. Murid yang mandiri akan 

mempersiapkan materi yang akan dipelajari. Sesudah proses belajar mengajar 

selesai, murid akan belajar kembali mengenai materi yang sudah disampaikan 

sebelumnya dengan cara membaca atau berdiskusi. Sehingga murid yang 

menerapkan belajar mandiri akan mendapat prestasi lebih baik jika 

dibandingkan dengan murid yang tidak menerapkan prinsip mandiri. 

 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (ha-hal yang bersifat mekanis,  

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

 

Berdasarkan angket yang disebar kepada 33 responden diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Item soal nomor 21 terkait peserta didik senang belajar Pendidikan Agama 

Islam jika guru mengajar dengan menggunakan berbagai cara dengan 

jawaban sebagai berikut : (a)  sangat senang sebesar 63,64  %.  (b) senang 

                                                 
45

 Yeni Yuniza, Peserta Didik SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, 

interview, pada 12 Oktober 2016   
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sebesar 33,33  %. (c) tidak senang sebesar 3,03 % dan (d) sangat tidak 

senang sebesar 0 %.  

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa peserta didik merasa senang 

apabila guru mengajar dengan berbagai teknik dan metode mengajar. Hal 

tersebut dibuktikan bahwa 63,64 % peserta didik sangat senang apabila 

guru mengajar dengan berbagai cara. Hal tersebut menunjukkan peserta 

didik menyukai sesuatu yang dinamis. Karena peserta didik akan mudah 

merasa bosan apabila guru mengajar secara monoton, tanpa adanya variasi 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Item soal nomor 22 terkait kegiatan belajar Pendidikan Agama Islam 

membosankan karena guru hanya menjelaskan materi dengan berceramah 

saja dengan  jawaban sebagai berikut: (a)  sangat setuju sebesar 6,06 %.  

(b) setuju sebesar 9,09 %. (c) tidak setuju sebesar 57,58 % dan (d) sangat 

tidak setuju sebesar 27,27 %.  

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 57,58 % peserta didik tidak setuju 

apabila guru hanya menjelaskan materi dengan metode ceramah. 

Pembelajaran dengan metode ceramah merupakan pembelajaran yang 

berpusat pada guru dan kurang memberi ruang kreatifitas bagi peserta 

didik. Keadaan semacam ini membuat peserta didik menjadi bosan dan 

jenuh.  

c. Item soal nomor 23 terkait peserta didik senang belajar Pendidikan Agama 

Islam jika guru menggunakan permainan dalam pembelajaran dengan  

jawaban sebagai berikut :  (a)  sangat senang sebesar 42,42  %.  (b) senang 
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sebesar 39,39  %. (c) tidak senang sebesar 18,18 % dan (d) sangat tidak 

senang sebesar 0 %.  

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 42,42  % peserta didik sangat 

senang dan 39,39 % peserta didik senang apabila guru  tidak setuju apabila 

guru Pendidikan Agama Islam menggunakan permainan dalam 

pembelajaran. Permainan merupakan metode pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik untuk aktif beraktivitas mengikuti permainan 

yang dipilih guru Pendidikan Agama Islam. Sehingga pembelajaran 

menjadi tidak membosankan dan memberikan kesan tersendiri bagi peserta 

didik.  

d. Item soal nomor 24 terkait peserta didik senang belajar Pendidikan Agama 

Islam karena pada saat pembelajaran dibentuk kelompok-kelompok 

dengan  jawaban sebagai berikut : (a)  sangat setuju sebesar 36,36 %.  (b) 

setuju sebesar 42,42 %. (c) tidak setuju sebesar 18,18  % dan (d) sangat 

tidak setuju sebesar 3,03 %.  

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 36,36 % peserta didik sangat 

setuju, dan 42,42  % peserta didik setuju apabila dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dibentuk semacam kelompok belajar, sebagai 

wadah untuk mengeksplorasi kemampuan peserta didik dalam kelompok.  

Ketika dibentuk kelompok seperti kelompok belajar ataupun kelompok 

diskusi peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya seperti 

kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan bertanya, kemampuan 

menjawab pertanyaan, kemampuan menelaah pertanyaan, dan kemampuan 
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menyimpulkan. Dengan dibentuk kelompok suasana pembelajaran akan 

hidup dan tidak membosankan, disebabkan keterlibatan peserta didik 

dalam berbagai aktivitas belajar.  

e. Item soal nomor 25 terkait peserta didik merasa bosan dalam belajar 

Pendidikan Agama Islam karena pada saat pembelajaran hanya mencatat 

saja dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  sangat setuju sebesar 54,55  %.  

(b) setuju sebesar 36,36 %. (c) tidak setuju sebesar 9,09 % dan (d) sangat 

tidak setuju sebesar 0 %.  

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 54,55 % peserta didik merasa 

bosan dalam belajar Pendidikan Agama Islam karena pada saat 

pembelajaran hanya mencatat saja. Aktivitas mencatat merupakan aktivitas 

yang bersifat pasif. Hal tersebut yang menyebabkan kebosanan peserta 

didik. 

Kelima item angket di atas, dapat dianalisis bahwa secara umum peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus merasa cepat 

bosan dengan hal-hal yang bersifat monoton. Mencatat, dan mendengar 

ceramah guru merupakan hal yang bersifat pasif. Peserta didik di SMP Negeri 

1 Kota Agung Barat dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

membutuhkan berbagai teknik dan metode yang bervariatif, yang mampu 

menstimulus peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran.   

Salah satu faktor yang menghambat keberhasilan seorang peserta didik di 

dalam pembelajaran adalah kejenuhan. Seorang peserta didik akan merasa 

bosan apabila model atau cara mengajar seorang guru monoton atau tidak 
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bervariasi. Peserta didik membutuhkan hal yang baru, karena dengan cara 

mengajar guru bervariasi siswa dapat belajar dengan maksimal, bahkan akan 

lebih mudah menerima penjelasan dari seorang guru. Pengajaran sepantasnya 

tidak monoton, berulang-ulang dan menimblkan rasa jengkel pada diri peserta 

didik. Karena peserta didik cepat bosan dengan hal-hal yang bersifat berulang-

ulang. 

Sebagaimana dikemukan oleh Heru Irawan peserta didik kelas VIII. A 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

”Saat merasa bosan dan mengantuk apabila dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam hanya mencatat saja, selanjutnya guru menerangkan 

seperti orang ceramah”.
46

 

 

Berdasarkan keterangan di atas, peserta didik merasa bosan dengan 

pembelajaran yang monton. Pembelajaran dengan metode yang bervariasi 

dapat menjadikan hal yang baru bagi peserta didik. Penggunaan variasi disini 

dimaksudkan agar peserta didik terhindar dari perasaan jenuh dan 

membosankan, yang menyebabkan perasaan malas menjadi muncul.  

Menurut Ibu Beti Septina selaku Guru Pendidikan Agama Islam SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa: 

“Dalam pembelajaran guru berupaya menerapkan metode pembelajaran 

disesuaikan dengan materi pelajaran. Guru berupaya agar peserta didik akan 

mudah bosan dan jenuh dalam belajar.”
47

 

 

Merujuk pendapat di atas, guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus telah menggunakan metode 
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 Heru Irawan, Peserta Didik SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, 

interview, pada 12 Oktober 2016   
47

 Beti Septina, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus,  Interview,  23 Oktober 2016 
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pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pelajaran. Tujuannya untuk 

mencegah kebosanan dan kejenuhan dalam belajar.  

Penulis juga melakukan observasi diperoleh data bahwa pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran, 

seperti metode ceramah, resitasi, diskusi dan demonstrasi. Ketika diterapkan 

metode ceramah peserta didik kelihatan jenuh, namun ketika diterapkan 

metode diskusi dan demonstrasi maupun antusias peserta didik lebih tinggi. 

Ini menunjukkan variasi metode sangat menunjang meminimalisir kejenuhan 

dan kebosanan belajar peserta didik, yang pada akhirnya berimplikasi pada 

peningkatan motivasi belajar peserta didik. 

 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

Berdasarkan angket yang disebar kepada 33 responden diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Item soal nomor 26 terkait peserta didik selalu memberikan pendapat saat 

diskusi di kelas  dengan jawaban sebagai berikut : (a)  sangat setuju 

sebesar 33,33  %.  (b) setuju sebesar 30,3  %. (c) tidak setuju sebesar 15,15 

% dan (d) sangat tidak setuju sebesar 21,21 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 33,33 % peserta didik sangat 

setuju, dan 30,3 % peserta didik setuju memberikan pendapat saat diskusi 

di kelas. Diskusi merupakan wadah bagi peserta didik untuk 

mengungkapakan pendapat dan mempertahankan pendapatnya.  

b. Item soal nomor 27 terkait jika ada pendapat yang berbeda, maka saya 

akan menanggapinya dengan  jawaban sebagai berikut: (a)  sangat setuju 
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sebesar 27,27  %.  (b) setuju sebesar 45,45 %. (c) tidak setuju sebesar 

18,18 % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 9,09 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 27,27 % peserta didik sangat 

setuju, dan 45,45  % peserta didik setuju apabila ada pendapat yang 

berbeda, maka peserta didik akan menanggapinya. Kondisi ini 

menunjukkan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan 

pendapatnya. Ini menunjukkan motivasi peserta didik untuk beraktivitas 

dalam diskusi yaitu mengemukakan pendapatnya. 

c. Item soal nomor 28 terkait peserta didik hanya diam saja dan tidak pernah 

memberikan pendapat saat diskusi  dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  

sangat setuju sebesar 6,06  %.  (b) setuju sebesar 18,18  %. (c) tidak setuju 

sebesar 48,48 % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 27,27 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 48,48 % peserta didik tidak setuju 

apabila hanya diam saja dan tidak pernah memberikan pendapat saat 

diskusi. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan cara aktif memberikan 

pendapat saat diskusi. Hal tersebut mengindikasikan motivasi belajar 

peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

d. Item soal nomor 29 terkait peserta didik berusaha untuk mempertahankan 

pendapat saya saat diskusi dengan  jawaban sebagai berikut : (a)  sangat 

setuju sebesar 24,24 %.  (b) setuju sebesar 54,55 %. (c) tidak setuju 

sebesar 9,09  % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 12,12 %.   
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Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 54,55 % peserta didik setuju 

mempertahankan pendapatnya pada saat diskusi. Kemampuan peserta 

didik dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dorongan dari 

dalam diri untuk mengembangkan kemampuannya. Dorongan tersebut 

mengindikasikan adanya motivasi belajar peserta didik untuk lebih 

mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal mempertahankan 

pendapatnya. 

e. Item soal nomor 30  terkait peserta didik selalu gugup ketika sedang 

berpendapat didepan teman  dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  sangat 

setuju sebesar 42,42  %.  (b) setuju sebesar 27,27 %. (c) tidak setuju 

sebesar 18,18 % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 12,12 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 42,42 % peserta didik sangat 

setuju selalu gugup ketika sedang berpendapat didepan teman. Kondisi 

semacam ini sesuatu yang biasa terjadi karena masih dalam proses belajar. 

Apabila aktivitas berpendapat didepan teman tersebut selalu dilatih dan 

dipupuk secara kontinu, maka keadaan tersebut akan lebih baik lagi yang 

pada akhirnya peserta didik memiliki keterampilan untuk berbicara di 

muka umum.  

 Kelima item angket di atas, mengungkapkan bahwa sebagian peserta didik 

di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus memiliki 

kemampuan untuk mempertahankan pendapatnya.  Kemampuan peserta didik 

dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dorongan dari dalam diri 

untuk mengembangkan kemampuannya. Dorongan tersebut mengindikasikan 
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adanya motivasi belajar peserta didik untuk lebih mengembangkan 

kemampuan dirinya dalam hal mempertahankan pendapatnya. 

 Melalui diskusi peserta didik banyak melakukan aktivitas belajar. Diskusi 

merupakan bentuk bertukar pikiran dalam kelompok untuk memahami suatu 

masalah, menentukan sebab, dan mencari penyelesaiannya. Dalam diskusi 

dikemukakan masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama. 

Seseorang bertindak sebagai pemimpin diskusi dan yang lain merupakan 

peserta atau anggota diskusi. Diskusi melatih peserta didik untuk melakukan 

aktivitas bertanya, mengemukakan pendapat, menyimpulkan pendapat, dan 

mempertahankan pendapat. 

Menurut Heriyanto selaku guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri `1 

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa: 

 ”Biasanya saya menerapkan metode diskusi. Tujuannya untuk melatih 

aktuvitas peserta didik dalam mengungkapkan pendapatnya, berani 

mempertahankan pendapatnya. Saat diskusi ada bebeapa peserta didik yang 

aktif dan ada yang hanya diam menjadi pendengar”.
48 

 

 Pendapat di atas, dalam diskusi seringkali terjadi perbedaan pendapat yang 

muncul akibat perbedaan cara berpikir. Inilah yang membuat diskusi jdi 

menarik. Dengan perbedaan pendapat yang sehat tersebut, suasana diskusi 

menjadi lebih hidup. Peserta diskusi idealnya menanggapi pendapat 

pembicara. Tanggapan tersebut dapat berupa pertanyaan, sanggahan, kritik, 

usul atau saran, serta penekanan atau tambahan keterangan untuk memperkuat 

yang disetujui.  
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7. Tidak mudah melepas hal yang diyakini itu 

Berdasarkan angket yang disebar kepada 33 responden diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Item soal nomor 31 terkait peserta didik tidak mudah terpengaruh dengan 

jawaban teman dengan jawaban sebagai berikut : (a)  sangat setuju sebesar 

30,3  %.  (b) setuju sebesar 48,48  %. (c) tidak setuju sebesar 21,21 % dan 

(d) sangat tidak setuju sebesar 0 %.  

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 48,48 % peserta didik setuju tidak  

tidak mudah terpengaruh dengan jawaban teman. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa peserta didik memiliki keyakinan akan 

kemampuannya. Keyakinan yang dimiliki peserta didik merupakan suatu 

dorongan dari dalam (motivasi intrinsik) yang dimanifestasikan dalam 

perilaku tidak mudah terpengaruh dengan jawaban teman.  

b. Item soal nomor 32 terkait jika jawaban berbeda dengan teman maka akan 

mengganti jawaban sehingga sama dengan jawaban teman dengan  

jawaban sebagai berikut: (a)  sangat setuju sebesar 21,21  %.  (b) setuju 

sebesar 12,12  %. (c) tidak setuju sebesar 54,55  %.dan (d) sangat tidak 

setuju sebesar 12,12 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 48,48 % peserta didik tidak setuju 

jika jawaban berbeda dengan teman, maka akan mengganti jawaban 

sehingga sama dengan jawaban teman. Hal tersebut menunjukkan 

keteguhan dan keyakinan peserta didik akan apa yang diyakininya. 
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Dengan kemampuannya peserta didik merasa yakin mampu menjawab 

soal yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam. 

c. Item soal nomor 33 terkait peserta didik selalu ragu-ragu dalam menjawab 

pertanyaan dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  sangat setuju sebesar 

9,09  %.  (b) setuju sebesar 6,06 %. (c) tidak setuju sebesar 45,45 % dan 

(d) sangat tidak setuju sebesar 39,39 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 45,45 % peserta didik yakin tidak 

ragu dalam menjawab pertanyaan dari guru. Keyakinan yang dimiliki 

peserta didik sebagai dorongan dari dalam akan apa yang diyakininya.  

d. Item soal nomor 34 terkait peserta didik yakin dapat memperoleh nilai 

terbaik karena tugas-tugas Agama Islam kerjakan dengan baik dengan  

jawaban sebagai berikut : (a)  sangat setuju sebesar 36,36 %.  (b) setuju 

sebesar 51,52 %. (c) tidak setuju sebesar 9,09  % dan (d) sangat tidak 

setuju sebesar 3,03 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 51,52  % peserta didik yakin 

memperoleh nilai terbaik dari hasil kerjanya. Keyakinan yang dimiliki 

peserta didik sebagai dorongan dari dalam akan apa yang diyakininya, 

yaitu kemampuan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu dan akan 

memperoleh nilai terbaik. 

e. Item soal nomor 35 terkait setiap mengerjakan soal Agama Islam, peserta 

didik mempunyai target nilai minimal tertinggi di atas rata-rata karena 

yakin dapat mengerjakan seluruh soalnya dengan benar dengan  jawaban 

sebagai berikut :  (a)  sangat setuju sebesar 18,18 %.  (b) setuju sebesar 
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63,64 %. (c) tidak setuju sebesar 12,12 % dan (d) sangat tidak setuju 

sebesar 6,06 %.  

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 63,64 % peserta didik memiliki 

keyakinan mampu mengerjakan soal-soal Pendidikan Agama Islam 

dengan benar. Keyakinan tersebut menjadi motivasi peserta didik untuk 

meraih target nilai diharapkan.  

 Kelima item angket di atas, dapat dianalisis bahwa secara umum peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus memiliki 

keyakinan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kenyakinan itu 

terkait dalam hal mengerjakan soal-soal Pendidikan Agama Islam dengan 

target nilai terbaik seperti yang diharapkan, dan menjawab pertanyaan dari 

guru. Keyakinan peserta didik akan hal yang diyakininya merupakan indikasi 

adanya motivasi belajar. Keyakinan tersebut tumbuh dari dalam diri, dan 

dimanifestasikan dengan berbagai aktivitas belajar seperti yakin menjawab 

pertanyaan, yakin mampu mengerjakan soal-soal dengan benar, yakin 

memperoleh nilai yang telah ditargetkan. 

 Keyakinan tersebut di atas, dibenar oleh Heriyanto selaku guru Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus 

bahwa : 

 ” Peserta didik selalu optimis akan jawaban dari soal yang saya berikan. 

Beberapa peserta didik juga yakin akan mendapatkan nilai yang terbaik dari 

tugas yang mereka kerjakan.”
49
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8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Berdasarkan angket yang disebar kepada 33 responden diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Item soal nomor 36 terkait peserta didik tertantang untuk mengerjakan 

soal-soal Pendidikan Agama Islam yang dianggap sulit oleh teman dengan 

jawaban sebagai berikut : (a)  sangat tertantang sebesar 27,27 %.  (b) 

tertantang sebesar 36,36  %. (c) tidak tertantang sebesar 21,21 % dan (d) 

sangat tidak tertantang sebesar 15,15 %.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 27,27  % peserta didik merasa 

sangat tertantang, dan 36,36 % peserta didik merasa tertantang untuk 

mengerjakan soal-soal Pendidikan Agama Islam yang dianggap sulit oleh 

teman. Hal tersebut menunjukkan  kemampuan peserta didik dalam 

mencari dan memecahkan berbagai permasalahan.   

b. Item soal nomor 37 terkait perasaan peserta didik jika mendapat tugas dari 

guru Agama Islam dengan  jawaban sebagai berikut: (a)  sangat senang 

sebesar 33,33 %.  (b) senang sebesar 51,52 %. (c) tidak senang sebesar 

9,09% dan (d) sangat tidak senang sebesar 3,03%.   

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 51,52 % peserta didik merasa 

senang apabila mendapat tugas dari guru Pendidikan Agama Islam. Hal 

tersebut menunjukkan antusiasme peserta didik dalam menyelesaikan dan 

memecahkan berbagai soal-soal Pendidikan Agama Islam. 

c. Item soal nomor 38 terkait apabila dalam buku ada soal yang belum 

dikerjakan, maka peserta didik akan mengerjakannya dengan  jawaban 
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sebagai berikut :  (a)  sangat setuju sebesar 18,18 %.  (b) setuju sebesar 

45,45  %. (c) tidak setuju sebesar 24,24 % dan (d) sangat tidak setuju 

sebesar 15,15 %.  

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 45,45 % peserta didik setuju  

apabila dalam buku ada soal yang belum dikerjakan, maka peserta didik 

akan mengerjakannya. Hal tersebut ketertarikan peserta didik dalam 

mencari dan memecahkan masalah soal-soal pelajaran Pendidikan Agama 

Islam.  

d. Item soal nomor 39 terkait peserta didik mencari sumber-sumber lain yang 

sesuai untuk menyempurnakan tugas yang dikerjakan dengan  jawaban 

sebagai berikut : (a)  sangat setuju sebesar 12,12 %.  (b) setuju sebesar 

45,45 %. (c) tidak setuju sebesar  27,27 %dan (d) sangat tidak setuju 

sebesar 15,15 %.  

Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa 45,45 % peserta didik setuju  

apabila dalam buku ada soal yang belum dikerjakan, maka peserta didik 

mencari sumber-sumber lain yang sesuai untuk menyempurnakan tugas 

yang dikerjakan. Hal tersebut keseriusan peserta didik dalam mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

e. Item soal nomor 40 terkait peserta didik lebih senang mengerjakan soal 

yang mudah daripada yang sulit dengan  jawaban sebagai berikut :  (a)  

sangat setuju sebesar 18,18 %.  (b) setuju sebesar 36,36 %. (c) tidak setuju 

sebesar 33,33 % dan (d) sangat tidak setuju sebesar 12,12 %.  
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Hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa sebesar 36,36 % peserta didik 

setuju mengerjakan soal yang sulit. Meskipun ada 33,33 % peserta didik 

tidak senang dengan soal-soal yang sulit. Kendati demikian peserta didik 

tetap menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru terlepas soal itu sulit 

ataupun mudah. Hal tersebut menunjukkan keseriusan peserta didik dalam 

mencari dan memecahkan masalah soal-soal pelajaran Pendidikan Agama 

Islam.  

Kelima item angket di atas, dianalisis bahwa sebagian peserta didik di 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal terlepas soal itu mudah ataupun sulit. 

Antusiasme peserta didik dalam mengerjakan soal-soal pelajaran Pendidikan 

Agama Islam mengindikasikan adanya motivasi belajar melalui menyukai 

tantangan, mencari pemecahan atas soal-soal yang dihadapinya, cenderung 

mencari persoalan yang menurut perlu adanya penyelesaian senang mencoba 

hal yang baru. 

Selanjutnya Tiara Roudhotul Ihsan peserta didik kelas VIII.B SMP Negeri 

1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

 ”Saat merasa tertantang untuk mengerjakan soal-soal Pendidikan Agama 

Islam yang dianggap sulit oleh teman, apabila dibuku soal dikerjakan saya 

semangat untuk mengerjakannya.
50
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 Pendapat di atas, menunjukkan bahwa peserta didik memiliki motivasi 

untuk memecahkan masalah soal-soal. Hal tersebut diindikasikan dari peserta 

didik lebih tertantang untuk mengerjakan soal-soal yang sulit, mengerjakan 

soal-soal pada buku pelajaran. 

 Hal tersebut dibenarkan oleh Beti Septina selaku guru Pendidikan Agama 

Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa: 

 ”Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam guru selalu memberikan 

tugas dan soal-soal baik yang sulit maupun mudah. Semua peserta didik 

mampu menyelesaikan soal-soal tersebut. Mereka yang punya buku pelajaran, 

biasanya sudah mengerjakan soal-soal di rumah sebelum ada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.”
51

 

 Pendapat di atas, menyatakan bahwa peserta didik antusias dalam mencari 

dan memecahkan soal-soal pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ini 

menunjukkan peserta didik memiliki motivasi belajar dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang ditunjukkan dalam pencarian dan pemecahan 

soal-soal pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

C. Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Motivasi Belajar Peserta Didik di 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Tanggamus 

 

Motivasi merupakan daya penggerak dalam diri peserta didik untuk 

melakukan aktivitas belajar. Tinggi maupun lemahnya motivasi belajar siswa, 

tentunya dapat disebabkan oleh faktor-faktor. Demikian halnya motivasi belajar 

peserta didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. 
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a. Pemberian angka 

Angka merupakan simbol nilai dari aktivitas peserta didik. Angka atau 

nilai mampu menjadi magnet motivasi yang kuat bagi peserta didik. Guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus selalu memberikan angka atau nilai sebagai hasil aktivitas peserta 

didik.  

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa ada tiga bentuk kegiatan 

penilaian yang banyak digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yaitu soal/tugas yang 

dikerjakan di rumah (PR), ulangan harian dan ujian akhir. Untuk PR, setiap 

siswa diberikan soal-soal dalam bentuk tes atau mengerjakan soal yang ada 

dalam buku pelajaran (Lembar Kerja Siswa). Setiap hasil PR selalu diperiksa 

dan dinilai, kemudian dimasukkan ke dalam buku nilai. Peserta didik terlihat 

antusias jika hasil pekerjaan dinilai, namun peserta didik merasa kecewa bila 

hasil pekerjaannya hanya dibiarkan saja oleh guru tanpa dinilai.
52

 

Guru juga memberi angka atau nilai berdasarkan tes praktik. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Beti Septina selaku  Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

“Pemberian angka dari hasil penilaian perbuatan diberikan pada saat 

praktik wudhu, gerakan dan bacaan sholat, hafalan al-Qur’an, hafalan doa, 

dan membaca Al-Qur’an dengan tajwid. Peserta didik termotivasi untuk 

menghafal dan mempraktikkan ibadah karena hendak diambil nilainya 

yang akan diakumulasi untuk nilai raport”.
53
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Selaras pendapat Beti Septina selaku Guru Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus juga 

mengungkapkan bahwa : 

“Setiap kali diadakan ujian atau ulangan harian, saya selalu 

memberitahukan hasil ulangan siswa, meskipun bagi siswa yang mendapat 

nilai kurang ini biasanya menjadi bahan olokan untuk siswa lain, namun 

untuk siswa yang memang mendapat nilai yang meningkat tentunya akan 

menimbulkan rasa ingin mempertahankan nilainya tersebut, juga bagi 

siswa yang mungkin nilainya turun dapat menimbulkan rasa untuk 

meningkatkannya, hal ini tentu menjadi salah satu cara saya agar siswa 

mau belajar dengan lebih giat lagi.
 54

 

 

Hal tersebut senada dengan Yeni Yuniza peserta didik kelas VIII. B SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

”Saya suka apabila diberi tugas oleh guru Pendidikan Agama Islam lalu guru 

tersebut mengoreksinya dan memberikan nilai.”.
55

 

 

Observasi dan interview di atas, menunjukkan bahwa pemberian angka 

merupakan faktor penyebab tingginya motivasi belajar. Peserta didik akan 

semangat apabila mendapatkan angka yang tinggi, dan demi mendapatkan 

nilai yang baik peserta didik akan berusaha sekuat tenaga untuk menghafal 

ayat-ayat dan mempraktikkan ibadah. Peserta didik yang mendapatkan angka 

yang tinggi akan terus berupaya mempertahankan, dan peserta didik yang 

mendapatkan angka yang kurang akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai 

angka yang tinggi. Artinya Angka mampu menjadi alat motivasi yang cukup 

memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk mempertahankan atau 

bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 
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b. Pemberian hadiah 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dapat memberikan hadiah berupa 

apa saja kepada peserta didik yang berprestasi dalam menyelesaikan tugas, 

benar menjawab ulangan formatif yang diberikan, dapat meningkatkan 

disiplin belajar dan sebagainya. Pemberian hadiah dapat membangkitkan 

motivasi yang kuat bagi setiap orang dalam melakukan suatu pekerjaan 

ataupun belajar bagi siswa. Hadiah diberikan setelah peserta didik menunaikan 

tugasnya dengan baik.  

     Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat guru tidak 

pernah memberikan hadiah dalam bentuk benda.
56

 

Hal tersebut selaras dengan pendapat Beti Septina selaku  Guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus bahwa : 

“Selama pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus saya belum pernah memberikan hadiah 

berupa benda, karena tidak ada dananya untuk itu”.
57

 

 

Keadaan di atas, sesuai dengan pendapat Rika Nadia Peserta didik Peserta 

didik Kelas VIII. E SMP Negeri `1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, 

bahwa : 

”Selama pembelajaran Pendidikan Agama Islam, guru tidak pernah 

memberikan kepada kami hadiah berupa benda. Tetapi kalau seandainya 
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diberikan hadiah berupa benda oleh guru tentunya sangat suka dan lebih 

semangat lagi untuk belajar”.
58

 

 

Observasi dan interview di atas, menunjukkan bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat belum pernah memberikan 

hadiah berupa benda pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada 

peserta didik, dengan alasan tidak ada dana untuk pemberian hadiah tersebut. 

Peserta didik akan merasa dihargai apabila diberikan hadiah dari hasil kerja 

kerasnya. Hadiah juga mampu menjadi magnet bagi peserta didik untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. Setidaknya diberikan pada saat pembagian 

raport sebagai apresiasi keberhasilan belajar peserta didik. Namun di SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus selama pembelajaran guru 

Pendidikan Agama Islam belum pernah memberikan hadiah. Kurangnya 

pemberian  yang menjadi faktor penyebab lemahnnya motivasi belajar peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Tanggamus. 

 

c. Persaingan  

Ibu Beti Septina selaku  Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota 

Agung Barat Kabupaten Tanggamus menjelaskan bahwa : 

“Saat materi telah habis, sebelum mengadakan ulangan terkadang saya 

mengajak siswa untuk berkompetisi, meskipun jarang tapi ini pernah saya 

lakuakan. Siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk berkompetisi 

satu sama lain untuk menguji kepahaman siswa. Meskipun terkadang siswa 

yang mempunyai kemampuan di atas siswa lain lebih menonjol tapi cara 

seperti ini cukup membantu untuk semakin meningkatkan motivasi siswa baik 

yang motivasinya kurang, sedang maupun tinggi, karena siswa merasa 

mendapat suasana yang baru dan tidak membosankan. Dalam persaingannya 
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pun siswa bisa sportif, bahkan yang membuat saya heran juga, siswa yang 

biasanya pendiam atau malu menjadi lebih berani untuk unjuk gigi.”
 59

 

  

 Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya persaingan 

dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih giat lagi belajar, karena siswa 

dituntut untuk mampu menunjukkan kemampuannya didepan siswa yang lain 

dalam rangka menjadikan kelompoknya itu menjadi lebih baik. Meskipun 

pengadaan kompetisi ini jarang dilakukan, namun siswa menyambut dengan 

baik usaha yang dilakukan guru dalam menciptakan suasana yang di dalam 

kelas. Persaingan dapat dijadikan stimulus untuk meningkatkan motivasi. 

Namun pada praktiknya di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus persaingan jarang sekali dilakukan guru. Hal tersebut dapat 

menjadi faktor penyebab lemahnya motivasi belajar peserta didik. 

 

d. Tugas yang menantang 

Pemberian tugas yang menantang kepada peserta didik, sebagai bentuk 

stimulan motivasi belajar peserta didik. Tugas yang menantang menjadikan 

peserta didik berbuat lebih dan serius  dalam memecahkan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Menurut Heriyanto selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

”Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam selalu diberikan tugas. 

Tugas tersebut disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Peserta didik 

suka mengeluh apabila diberikan tugas yang sulit. Biasanya saya berikan 

tugas yang tidak memberatkan peserta didik.”
 60
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Interview di atas, menunjukkan bahwa tugas yang diberikan guru kurang 

menantang peserta didik, sehingga peserta didik kurang terangsang untuk 

lebih giat belajar. Kurangnya pemberian tugas menantang menjadi faktor 

penyebab lemahnya motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Kota 

Agung Barat Kabupaten Tanggamus. 

 

e. Pujian 

 Menurut Meliyana peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 1 Kota Agung 

Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

 “Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam setelah ada siswa 

yang mengerjakan di depan dan hasilnya benar, guru kadang-kadang 

memberi pujian baik dalam bentuk pujian langsung secara lisan ataupun 

dalam bentuk aplaus. Tapi jika hasilnya tidak benar, biasanya guru 

langsung membantu siswa sampai benar. Jadi siswa tidak takut jika 

disuruh mengerjakan di depan.”
 61

 

 

Keadaan yang sama terlihat ketika peneliti melakukan observasi di kelas. 

Guru mengajak siswa yang lain untuk memberikan aplaus kepada salah satu 

siswa yang mengerjakan soal didepan, terlihat siswa yang diberi aplaus 

tersenyum bahagia. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada peserta 

didik untuk memberanikan diri maju ke depan kelas, dan menjawab 

pertanyaan dari guru meskipun benar atau salah. Guru selalu mengapresiasi 

kebenarian peserta didik. 

Senada hal tersebut Beti Septina selaku  Guru Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus menjelaskan bahwa : 
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 “Dalam proses belajar mengajar saya kadang-kadang memberikan 

ganjaran/imbalan kepada siswa, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Ganjaran/imbalan tertulis dapat dengan memberikan reward berupa nilai 

kepada siswa, kemudian ganjaran/imbalan tidak tertulis dapat dengan 

pujian. Semua itu dilakukan agar para siswa termotivasi untuk belajar. 

Tapi ya tidak semua pekerjaan siswa saya berikan imbalan.
 62

 

 

 Pendapat di atas, menunjukkan bahwa peningkatan motivasi belajar siswa 

dilakukan dengan cara memberikan pujian sebagai bentuk reinfocement yang 

positif. Pemberian reinforcement (seperti pujian terhadap perbuatan yang baik 

dari siswa) merupakan hal yang sangat diperlukan, karena pemberian pujian 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, karena siswa merasa dihargai 

segala prestasi dan usahanya sehingga siswa menjadi puas dan berdampak 

pada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. 

Data observasi menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

memberikan tepukan bagi siswa yang berhasil menghafal ayat-ayat tentang 

puasa di depan kelas, guru mengucapkan kata-kata ”bagus” kepada siswa yang 

berhasil memperoleh angka tertinggi pada saat ulangan harian, guru 

mengucapkan kata-kata ”baik” kepada siswa yang mau menjawab pertanyaan 

seputar pelajaran yang disampaikan guru, guru memberikan bimbingan 

dengan cara mendekati dan menepuk bahu dan berkata ”nah ini bisa jangan 

menyerah belajar terus ya” kepada siswa yang mengalami keterlambatan dan 

lemah dalam belajar, namun terkadang tidak semua peserta didik mendapat 
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kesempatan bimbingan dan pendekatan secara insentif karena banyaknya 

peserta didik dan kurangnya waktu.
63

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa salah satu cara guru untuk memotivasi siswa 

adalah dengan cara memberikan hadiah tidak tertulis berupa pujian. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa bisa lebih termotivasi dalam belajarnya. Siswa juga 

akan merasa diperhatikan oleh guru sehingga siswa senang mengikuti 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan secara tidak langsung akan mambuat 

siswa lebih semangat dalam belajar. Namun sayangnya tidak semua peserta 

didik mendapat kesempatan yang sama, mendapatkan pujian, perhatian dan 

bimbingan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dan banyaknya 

peserta didik, sehingga guru kurang mampu memberikan perhatian dan 

bimbingan secara insentif kepada setiap peserta didik.  

 

f. Teguran dan ancaman 

Teguran dan ancaman digunakan untuk memperbaiki kesalahan peserta 

didik yang melanggar disiplin atau melalaikan tugas yang diberikan. Teguran 

yang diberikan harus secara bijaksana dan dapat menjadikan anak menyadari 

kesalahannya. 

Menurut Heriyanto selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus bahwa : 

”Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam selalu diberikan tugas. 

Tujuannya agar peserta didik mengulang kembali pelajaran yang telah 

disampaikan. Pada saat limit waktu yang ditentukan telah tiba ada saja 
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peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas tersebut. Saya biasa 

memberikan teguran dan memberi ancaman agar kedepannya tidak 

mengulanginya, dan melatih kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas.”
 64

 

 

Interview di atas, menunjukkan bahwa tugas selalu diberikan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus, dan guru selalu menegur dan memberi ancaman 

apabila peserta didik tidak disiplin dan lalai dalam mengerjakan tugas. 

Tujuannya untuk melatih kedisiplinan dan memotivasi peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

g. Hukuman 

Beti Septina selaku  Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus menjelaskan bahwa : 

 “Bagi yang malas belajar atau tidak mengerjakan tugas, saya beri 

hukuman untuk mengerjakan soal atau diberi soal tambahan untuk 

dikerjakan di kelas, sedangkan bagi siswa yang rajin belajar dan 

prestasinya bagus saya kasih nilai tambahan atau yang lainnya.
 65

 

  

Data observasi menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

memberikan tepukan bagi siswa yang berhasil menghafal ayat-ayat tentang 

puasa di depan kelas, guru mengucapkan kata-kata ”bagus” kepada siswa yang 

berhasil memperoleh angka tertinggi pada saat ulangan harian, guru 

mengucapkan kata-kata ”baik” kepada siswa yang mau menjawab pertanyaan 

seputar pelajaran yang disampaikan guru, guru memberikan bimbingan 

dengan cara mendekati dan menepuk bahu dan berkata ”nah ini bisa jangan 
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menyerah belajar terus ya” kepada siswa yang mengalami keterlambatan dan 

lemah dalam belajar, namun terkadang tidak semua peserta didik mendapat 

kesempatan bimbingan dan pendekatan secara insentif karena banyaknya 

peserta didik dan kurangnya waktu.
66

 

Berdasarkan hasil wawancara pemberian hukuman dimaksudkan agar siswa 

bisa lebih termotivasi dalam belajarnya. Siswa juga akan merasa diperhatikan 

oleh guru sehingga siswa senang mengikuti pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan secara tidak langsung akan mambuat siswa lebih semangat dalam 

belajar. Artinya hukuman yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

bersifat mendidik dan menjadi faktor penyebab tingginya motivasi belajar 

peserta didik. 
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