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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penjelasan Judul 

Sebelum menguraikan tesis ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian judul dengan maksud menghindari kesalahpahaman 

pengertian. Tesis ini berjudul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada 

Peserta Didik Kelas VII Di SMP Negeri 2 Adiluwih yaitu: 

1. Upaya Guru 

Upaya adalah “usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan 

sesuai dengan rencana dan dilakukakn secara terus menerus dan 

berkesinambungan”.
1
 Guru dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 

diartikan sebagai “pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini sampai dengan atas melalui jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.
2
 

Pendapat lain menyatakan bahwa guru adalah “salah satu komponen 

manusia yang dalam proses belajar mengajar ikut berperan aktif dalam usaha 

                                                           
1
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pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial di dalam 

memajukan proses pembangunan”.
3
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa upaya guru adalah 

usaha yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak didiknya, baik secara klasikal maupun individu secara terus 

menerus dan berkesinambungan dalam meningkatkan minat belajar peserta 

didik khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

2. Minat Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Minat adalah “kecenderungan yang agak menetap dalam subyek untuk 

merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung 

dalam bidang-bidang tertentu”.
4
 

Belajar adalah “suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”.
5
 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebagai mata 

pelajaran yang umum dilaksanakan di sekolah, mata pelajaran yang 
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keseluruhannya terdiri dalam ruang lingkup keimanan, ibadah, al-Qur’an, 

akhlak, muamalah, syari’ah dan tarikh atau sejarah Islam.
6
 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa minat belajar 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha yang didorong 

oleh kecenderungan yang kuat pada diri untuk memperhatikan dan 

mendalami materi pelajaran tentang perwujudan, keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama 

manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya dengan perasaan senang. 

 

3. SMP Negeri 2 Adiluwih 

  SMP Negeri 2 Adiluwih yaitu tempat penelitian ini berada di SMP  

Negeri 2 Adiluwih. Berdasarkan uraian penegasan judul tersebut, maka yang 

menjadi pokok bahasan tesis ini adalah penelitian tentang upaya guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat belajat peserta didik 

mata pelajaran pendidikan agama islam pada peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 2 Adiluwih.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang melatarbelakangi pemilihan judul tersebut diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Minat belajar peserta didik dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, 

hal ini dikarenakan minat belajar peserta didik sangat mempengaruhi 

terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik itu sendiri, 
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oleh karena itu diperlukan usaha dari berbagai komponen pendidikan 

baik orang tua, guru maupun masyarakat agar peserta didik memiliki 

minat belajar yang tinggi. 

2. Minat belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di 

SMP Negeri 2 Adiluwih masih rendah. Hal ini disebabkan oleh 

berbagai faktor penyebab tersebut. Mengetahui berbagai faktor 

tersebut merupakan hal urgen untuk dilakukan dalam penelitian 

ilmiah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, oleh karena itu pendidikan merupakan pondasi dari 

perkembangan masyarakat, harus disertai dengan tujuan yang telah ditentukan 

agar dapat berjalan dengan baik. 

Pendidikan di Indonesia telah diarahkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Bab II pasal 3 yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab.
7
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Mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka harus 

ditempuh melalui proses pendidikan dan pengajaran yang 

penyelenggaraannya benar-benar memikirkan akan perkembangan peserta 

didik sehingga apa yang diupayakan dan tujuan yang diinginkan oleh guru 

dalam menanamkan ilmu pengetahuan agama Islam terhadap peserta didik 

akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.   

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan disekolah merupakan bentuk 

dari kegiatan belajar mengajar. Pendidikan Agama Islam (PAI) pada tingkat 

SD, SLTP, SMA adalah salah satu bentuk dari proses belajar mengajar, yang 

menanamkan nilai-nilai moral agama yang berhubungan dengan pengabdian 

seorang hamba kepada Khaliq (Pencipta) seperti shalat, puasa, zakat, naik haji 

dan sebagainya.  

Proses pembelajaran Agama yang harus diperhatikan adalah adanya 

berbagai macam faktor yang dapat mennghambat tujuan pembelajaran, salah 

satu diantaranya adalah adanya minat belajar peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran yang sedang dipelajari dalam hal ini pendidikan agama Islam. Hal 

ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Bimo Walgito, yaitu: 

“Apabila anak telah mempunyai minat belajar, maka akan mendorong 

individu itu berbuat sesuai dengan minatnya dan minat itu memperbesar motif 

yang ada pada individu. Berhubungan dengan itu maka perlu dibangkitkan 

adanya minat dari anak-anak”.
8
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat penulis perjelas bahwa dengan 

adanya minat belajar dapat memudahkan diri peserta didik dalam 

mempelajari suatu materi pelajaran. Termasuk juga dalam mempelajari 

agama Islam yang sedang dipelajari dan sedang dihadapi oleh peserta didik. 

Hanya permasalahannya bagaimana seorang guru dapat mengasuh akan 

peserta didiknya dapat memiliki minat belajar yang tinggi terhadap mata 

pelajaran yang dipelajarinya. 

Minat belajar adalah “sumber hasrat belajar, minat itu erat 

hubungannya dengan kepribadian seseorang, ketiga fungsi jiwa kognisi, 

emosi dan konasi terdapat dalam minat kadang-kadang minat itu timbul 

dengan sendirinya dan kadang-kadang diupayakan”.
9
 

Minat belajar juga merupakan kemampuan hati seseorang kepada 

sesuatu dengan perasaan senang, karena ia merasa ada kepentingan terhadap 

sesuatu itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Rustiyah bahwa: 

 Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan peserta 

didiknya, proses itu dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu 

sendiri. Jadi cara belajar peserta didik dipengaruhi oleh relasi dengan 

gurunya didalam relasi yang baik peserta didik akan menyukai 

pelajarannya sehingga peserta didik akan berupaya mempelajari sebaik-

baiknya. Jika peserta didik tidak menyukai gurunya ia juga enggan 

mempelajari apa yang diajarkan gurunya, akibatnya pelajarannya tidak 

maju dan prestasinya rendah.
10

 

 Berdasarkan pendapat diatas, jelas bahwa minat belajar peserta didik 

sangat penting dalam belajar, oleh karena itu guru harus benar-benar 

berupaya meningkatkan minat belajar pada diri peserta didik, guru harus 

dapat merangsang dan memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi 
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peserta didik, menumbuhkan aktivitas dan kreativitas peserta didik sehingga 

akan terjadi proses belajar mengajar yang baik. 

Minat belajar peserta didik merupakan landasan utama untuk memacu 

dalam mencapai keberhasilan peserta didik. Di dalam belajar seseorang harus 

memiliki minat dan memperoleh motivasi secara baik, karena tanpa adanya 

minat belajar tidak akan  memperoleh hasil dan prestasi yang lebih baik. D.N 

Adji Robinson menegaskan bahwa: bila kebutuhan tanpa disertai minat untuk 

memenuhi kebutuhan itu maka dapat dibayangkan hasil belajar kurang 

memuasakan.
11

 

Sedangkan menurut Slameto“minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”.
12

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan minat adalah 

kecenderungan keinginan, ataupun kehendak di luar dirinya (individu) untuk 

memberikan rangsangan terhadap suatu hal, dimana rangsangan tersebut 

berkaiatan dengan kebutuhan-kebutuhan yang melekat pada individu yang 

bersangkutan. 

Peserta didik seharusnya memiliki minat yang tinggi dalam belajar, 

namun tidak mudah untuk menimbulkan minat seorang pada suatu objek/ 

pelajaran karena dipenuhi oleh berbagai hal atau faktor sebagaimana di 

jelaskan oleh Oemar Hamalik bahwa: “tentu saja keadaan kurang minat ini 
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ada lagi yang menyebabkannya, mungkin dari peserta didik itu sendiri atau 

bisa juga timbul dari pihak pengajar itu sendiri.”
13

 

Meningkatkan minat belajar dalam belajar adalah merupakan tugas 

pokok dan utama bagi seorang guru, karena seorang guru mempunyai 

pengaruh yang besar dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan Wayan Nucaksana dan Sumartana bahwa “Setiap guru 

berkewajiban meningkatkan minat belajar peserta didik. Minat merupakan 

kompenen penting dalam kehidupan pada umumnya dan dalam pendidikan 

dan pengajaran khususnya. Guru yang mengakibatkan hal ini akan berhasil di 

dalam pekerjaannya mengajar”.
14

 

Sejalan dengan pendapat diatas, WS. Winkel juga mengemukakan 

pendapatnya bahwa “berprofesi sebagai guru mengandung tantangan, karena 

di satu pihak harus ramah, sabar, menunjukan pengertian, memberikan 

kepercayaan dan menciptakan suasana aman. Di lain pihak harus memberikan 

tugas, mengadakan koreksi, mendorong peserta didik agar mencapai tujuan 

belajar dan menilai”.
15

 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa dalam kegiatan 

belajar mengajar upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar sangat 

penting, guru sebagai bimbingan dalam kegiatan belajar harus mampu 

membantu peserta didiknya dalam mencapai tujuan belajar. Salah satu upaya 
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guru yang sangat dominan adalah meningkatkan minat belajara peserta didik 

sehingga peserta didik akan merasa senang, semangat dan aktif dalam 

mengikuti pelajaran yang sedang di hadapinya dengan demikian tujuan 

belajar akan dapat dicapai dengan baik. 

Meningkatkan minat belajar yang tinggi, guru Pendidikan Agama 

Islam harus mampu melakukan berbagai upaya secara semaksimal mungkin, 

hal ini sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Roestiyah, NK. “Guru 

yang baik harus dapat melakukan berbagai upaya semaksimal mungkin agar 

anak memiliki minat belajar yang tinggi terhadap semua pelajaran, walaupun 

anak itu suka atau tidak suka pada pelajaran itu. 

Guru Pendidikan Agama Islam juga harus membuat peserta didik 

bersemangat ketika menerima pelajaran, dan menciptakan suasana yang 

tenang ketika proses belajar mengajar berlangsung sehingga materi pelajaran 

dapat mudah diterima, hal ini sesuai dengan pendapat Sumardi Suryabrata 

“guru harus mampu mengatasi peserta didik yang malas, dan tidak 

menemukan kesulitan saat penyajian materi”.
16

 

Adapun minat belajar peserta didik itu sendiri, menurut S. Nasution 

dapat ditingkatkan dengan cara: 

1. Meningkatkan suatu kebutuhan (kebutuhan untuk mendapatkan 

penghargaan) 

2. Menghubungkan pengalaman lampau 

3. Memberikan kesempatan untuk mendapakan hasil belajar yang baik 

4. Menggunakan berbagai macam metode mengajar”.
17
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Pendapat lain menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru 

untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dapat ditingkatkan dengan 

cara: 

1. Upayakan agar tujuan pembelajaran menjadi jelas dan menarik 

2. Guru sendiri harus antusias mengenai pelajaran yang diberikan 

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan 

4. Upayakan agar anak-anak turut serta dalam pelajaran 

5. Memberikan pujian (hadiah) atas kemajuan anak 

6. Pekerjaan dan tugas harus sesuai dengan kematangan dan kesanggupan 

anak 

7. Menunjukan hasil belajar kepada peserta didik (evaluasi) 

8. Menghargai pekerjaan murid.
18

 

 

Hal-hal tersebut di atas sangat urgen sekali untuk dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam, hal ini mengingat peran mereka yaitu: 

1. Guru sebagai fasilitator adalah menyediakan situasi kondisi yang 

diutuhkan oleh individu yang belajar (memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar mengajar) 

2. Guru sebagai pembimbing adalah memberikan bimbingan siswa dalam 

interaksi belajar, agar siswa mampu belajar dengan lancar dan berhasil 

secara efektif dan efesien (memberikan bimbingan kepada peserta didik 

dalam interaksi belajar secara efektif dan efesien) 

3. Guru sebagai motivator adalah memberikan dorongan semangat agar 

peserta didik rajin dan giat untuk belajar 

4. Guru sebagai organisator adalah mengorganisasikan (mengelola) kegiatan 

belajar mengajar yang efektif dan efesien pada diri peserta didik 

5. Guru sebagai sumber informasi adalah guru dapat memberikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik berkenaan dengan masalah 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap.
19

 

Slameto berpendapat bahwa peserta didik yang memiliki minat belajar 

yang baik dapat dilihat dari indikasi tersebut dibawah ini: 
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1. Perasaan senang 

2. Perhatian Peserta didik 

3. Ketertarikan Peserta didik 

4. Partisipasi Peserta didik 
20

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat prasurvey 

menunjukan bahwa minat belajar peserta didik kelas VII di SMP Negeri 2 

Adiluwih pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masih sangat rendah. 

Hal ini terbukti dari hasil observasi yang dilakukan  terhadap peserta didik. 

Minat belajar peserta didik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

 

Tabel 1 

Hasil Observasi Minat Belajar Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta 

Didik Kelas VII SMP Negeri 2 Adiluwih 

 

Indikator 

Minat 
Sub Indikator Minat 

Hasil Belajar Peserta Didik 
Jumlah 

Baik Cukup Kurang 

Perasaan 

Senang 

Antusias dan 

semangat dalam 

belajar 

5 15 20 40 

 

Tetap belajar meski 

guru  tidak masuk 

Datang tepat waktu 

Perhatian 

Peserta Didik 

Konsentrasi atau 

fokus dalam belajar 

8 12 20 40 

Tidak bermain-main 

saat belajar 

Berusaha memahami 

pelajaran dengan baik. 

Ketertarikan 

Peserta Didik  

Ada usaha dan 

motivasi dalam belajar 

5 15 20 40 

Rajin membaca buku 

pelajaran 

Mengerjakan tugas 
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Partisipasi 

Peserta Didik 

Bertanya kepada  guru 

jika kurang 

memahami materi 

7 15 18 40 

Mencatat dan 

membuat kesimpulan 

dari materi yang di 

jelaskan oleh guru 

Menanggapi dan 

gagasan dan 

mengajukan ide 

Menjawab pertanyan 

yang di berikan guru 

Jumlah rata-rata persentase minat 

peserta didik 

15,6 % 35,6 % 48,7 % 100% 

Sumber : Hasil Prasurvei Tanggal 13 Juni 2016 

 

Keterangan: 

1. Dikatakan baik apabila memenuhi semua indikator yang ada. 

2. Dikatakan cukup apabila hanya memenuhi beberapa indikator.  

3. Dikatakan kurang apabila tidak memenuhi indikator yang ada. 

   

  Berdasarkan tabel diatas diketahui minat belajar peserta didik dengan 

persentase baik adalah 15,6 % ,persentase cukup adalah 35,6 % dan persentase 

rendah adalah 48,7 % dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

peserta didik kelas VII di SMP Negeri 2 Adiluwih pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam secara mayoritas rendah. Kondisi diatas menurut hasil 

wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam disebabkan beberapa faktor 

yang menyebabkan peserta didik kelas VII kurang memiliki minat belajar yang 

tinggi. Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk mengungkapkan secara 

lebih lanjut dan komprehensif dalam sebuah karya tulis ilmiah. 
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D. Rumusan Masalah 

  Menurut Sumardi Suryabrata, yang dimaksud dengan masalah adalah 

“adanya kesenjangan antara dassolen (yang sebenarnya) dan dassein (kenyataan 

yang terjadi), ada perbedaan yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, 

antara harapan dan kenyataan yang sebenarnya. 

  Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan masalah 

adalah adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam 

kenyataan. Oleh sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar 

untuk di atasinya. 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat 

diambil rumusan masalah penelitian yaitu :  

1. Bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

minat belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta 

didik kelas VII di SMP Negeri 2 Adiluwih ? 

2. Apa saja faktor yang menyebabkan upaya guru Pendidikan Agama 

Islam kurang maksimal dalam meningkatkan minat belajar peserta 

didik kelas VII di SMP Negeri 2 Adiluwih ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : Mendiskripsikan upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan minat belajar mata pelajaran pendidikan 

agama Islam pada peserta didik dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 
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upaya guru Pendidikan Agama Islam kurang maksimal dalam meningkatkan 

minat belajar peserta didik kelas VII di SMP Negeri 2 Adiluwih. 

 Adapun tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yakni: 

a. Pihak Sekolah 

Bagi sekolah penelitian ini diharapkan menjadi bahan dalam rangka 

membuat berbagai kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan peran 

guru dalam proses pembelajaran sehingga dampak positif terhadap minat 

belajar peserta didik . 

b. Pihak Pendidik 

Bagi guru ini menjadi informasi positif dan kontribusi pemikiran rangka 

mengingkatkan upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

minat peserta didik khususnya pelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Secara Teoritis 

1) Memberikan informasi kepada tenaga pendidik dalam upaya 

meningkatkan minat peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

2) Dapat digunakan sebagai sumbangan keilmuan khususnya jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan sebagai 

bahan acuan penelitian lebih lanjut menganai upaya meningkatkan 

minat belajar. 
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b. Secara Praktis 

1) Untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang 

mungkin terjadi dalam para proses belajar mengajar. 

2) Mendorong guru untuk mampu membangkitkan minat belajar 

peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

 

F. Kerangka Pikir 

 Salah satu keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran adalah 

berhasilnya proses belajar mengajar dalam kelas. Dengan demikian, guru berhasil 

memberikan pemahaman kepada siswa dan siswa pun memahami dan 

mengaplikasikan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Akan sulit membangkitkan 

minat belajar peserta didik, apabila seorang guru tidak memiliki atau 

mempersiapkan strategi yang mampu membangkitkan minat siswa tersebut.  

 Upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar 

peserta didik dapat ditingkatkan dengan cara : 

1. Upayakan agar tujuan pembelajaran menjadi jelas dan menarik 

2. Guru sendiri harus antusias mengenai pelajaran yang diberikan 

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan 

4. Upayakan agar anak-anak turut serta dalam pelajaran 

5. Memberikan pujian (hadiah) atas kemajuan anak 

6. Pekerjaan dan tugas harus sesuai dengan kematangan dan kesanggupan 

anak 

7. Menunjukan hasil belajar kepada peserta didik (evaluasi) 

8. Menghargai pekerjaan murid. 

 Minat merupakan perasaan yang didapat karena berhubungan dengan 

sesuatu. Minat terhadap sesuatu itu dipelajari dan dapat mempengaruhi belajar 

selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi, minat 
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terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan cenderung mendukung aktivitas 

belajar berikutnya. Oleh karena itu minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas 

belajar. 

 Suatu kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih efektif jika seluruh 

komponen yang ada didalamnya saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam 

mencapai tujuan pembelajatran yang diinginkan. Untuk memperoleh hal tersebut, 

diperlukan suatu upaya guru dalam meningkatkan minat belajar pada peserta didik 

agar peserta didik menyukai dan pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru 

namun juga peserta didik tetap aktif saat proses pembelajaran berlangsung. 

 Dalam proses pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas peserta 

didik dalam berpikir maupun bertindak. Dengan aktivitas peserta didik sendiri, 

pelajaran menjadi berkesan  dan dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi 

dalam bentuk yang berbeda. Salah satu cara yang dapat meningkatkan aktivitas 

peserta didik adalah dengan meningkatkan minat belajar khususnya mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 Dengan adanya hal tersebut, maka diharapkan agar dengan upaya guru 

dalam meningkatkan minat belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

peserta didik lebih antusias ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, 

sehingga dapat mempengaruhi hasil belajarnya. 

 

 

 

 


