
            

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Guru Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

 Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

Kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan”.
1
 

 Guru adalah pendidik  profesional, karenanya secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan 

yang terpikul di pundak para orang tua.
2
 

 Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggunjawab untuk 

mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam 

adalah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik 

dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi 

afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
3

 Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua 

pendidik adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada 

hakikatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian 

                                                           
 

1
Undang-undang Guru dan Dosen UU RI no 14 tahun 2005,( Jakarta : Sinar Grafika,  

2010), h. 4.  
 

2
 Zakiah Daradjat, dkk,  Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 39. 

 3
 Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Ciputat Press, 

Cetakan II, 2005), h. 41. 
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tertentu yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan 

latihan, Roestiyah N. K mengatakan bahwa: 

Seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang mampu dan setia 

mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi profesional 

pendidikan memegang teguh kode etika profesinya, ikut serta dalam 

mengkomunikasikan usaha pengembangan profesi bekerja sama dengan 

profesi yang lain.
4
 

 

  Guru adalah suatu profesi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan 

siswa. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pengertian di bawah ini: 

a. Guru adalah orang yang menerima amanat orang tua untuk mendidik 

anak.
5
 

b. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru.
6
  

c. Guru adalah seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan-

pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan atau seorang dewasa jujur, sabar, sehat jasmani dan rohani, 

susila, ahli, terampil, terbuka, adil dan kasih sayang.
7
 

d. Guru merupaka salah satu komponen manusiawi yang memiliki peranan 

besar dalam membentuk sumber daya manusia, karena berperan sebagai 

pengajar, pendidik, dan pembimbing yang mengarahkan sekaligus 

menuntun siswa dalam belajar.
8
 

Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara keseluruhan 

harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang tangguh, karena mereka 

dapat menjadi calon bagi peserta didik dan masyarakat sekitarnya.  

Adapun pengertian pendidikan Islam menurut Zakiah Daradjat, dkk. 

Adalah sebagai berikut : 

                                                           
  

4
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2004), h. 175.  
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1) Pendidikan agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar kelak setelah pendidikannya dapat memahami 

dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai 

pandangan hidup (way of life) 

2) Pendidikan agama islam ialah pendidikan yang dilaksanakan berdasar 

ajaran islam. 

3) Pendidikan agama islam ialah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 

agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya 

secara menyeluruh, serta menjadikan agama Islam itu sebagai suatu 

pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia 

maupun di akhirat.
9
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa guru  

Pendidikan Agama Islam adalah seseorang manusia yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan peserta didiknya, baik secara klasikal maupun individu untuk 

mencapai tujuan pendidikan agama Islam. 

 

Tidak sembarang orang dapat melaksanakan tugas guru. Tugas itu 

menuntut banyak persyaratan, baik professional, biologis, psikologis, maupun 

pedagogis-didaktis. Para ulama dari masa ke masa telah berusaha menyusun 

persyaratan itu. Ulama yang mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini 

ialah Al-Ghazali. 

                                                           
 

9
 Zakiah Daradjat, Op. Cit, h.86. 
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Al-Ghazali menyusun sifat-sifat yang harus dimiliki guru sebagai berikut: 

a) Pendidik harus menganggap anak didiknya sebagai anak 

kandungnya sendiri, sehingga rasa tanggung jawabnya sangat besar 

dan melimpahkan kasih sayangnya dengan penuh. 

b) Pendidik harus ikhlas tanpa pamrih dalam pengabdiannya kepada 

pendidikan sebagai washilah pengabdian kepada Allah SWT. 

c) Pendidik hendaknya mengajarkan semua ilmunya untuk 

meningkatkan ketauhidan.  

d) Pendidik harus sabar dalam member nasihat kepada anak didiknya. 

e) Pendidik harus mempertimbangkan kemampuan rasio dan 

mentalitas anak didiknya dalam menyampaikan pendidikannya. 

f) Pendidikan harus memberikan motivasi kuat kepada anak didiknya 

agar mencintai semua ilmu yang diberikan. 

g) Pendidikan harus memberikan mata pelajaran berupa pengenalan 

pengetahuan sehari-hari agar mudah mengerti dan memahaminya 

kepada anak didk yang usianya masih muda atau di bawah umur. 

h) Pendidik harus memberi teladan bagi anak didiknya.
10

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam adalah seseorang yang melaksanakan tugas pembinaan pendidikan dan 

pengajaran yang dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik dan memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan pendidikan. 

2. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Sebagaimana tersebut di atas bahwa guru agama merupakan manusia 

yang profesinya mengajar, mendidik anak dengan pendidikan agama, tentu tidak 

bias lepas dari tanggung jawabnya sebagai guru agama. Mendidik adalah tugas 

yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dengan bentuk mengajar, 

sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi 
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 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 75. 
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contoh, membiasakan, dan lain-lain. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru 

sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar.
11

 

 Apabila tugas dan tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam 

dilaksankan, maka nyatalah perannya dalam proses Pendidikan Agama Islam. 

Untuk menjadikan peserta didik yang bertakwa kepada Allah SWT 

berkepribadian yang utuh serta memahami, menghayati dan mengamalkan agama 

Islam, perlu adanya kerjasama yang baik anatara orang tua di rumah dengan guru 

di sekolah, tanpa adanya kerjasama kedua belah pihak akan sulit membina pribadi 

peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. 

 Tugas-tugas guru selain mengajar ialah berbagai macam tugas yang 

sesungguhnya bersangkutan dengan mengajar, yaitu tugas membuat persiapan 

mengajar, tugas mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang selalu 

bersangkutan dengan pencapaian tujuan pengajaran. 

 Ag. Soejono merinci tugas pendidik (termasuk guru) sebagai berikut : 

a. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik 

dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui 

pergaulan, angket, dan sebagainya. 

b. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang 

baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar 

tidak berkembang. 
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c. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan 

cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar 

anak didik memilihnya dengan tepat. 

d. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah 

perkembangan anak didik berjalan dengan baik. 

e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik 

menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya.
12

 

Sebagaimana tersebut di atas bahwa guru agama merupakan manusia yang 

profesinya mengajar, mendidik anak dengan pendidikan agama, tentu tidak bias 

lepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agama. 

 Dari keterangan di atas jelaslah bahwa guru merupakan salah satu ujung 

tombak dari keberhasilan suatu pendidikan, Diana guru sebagai pengajar 

mempunyai tanggung jawab untuk mempengaruhi dan mengembangkan 

kemampuan siwa menjadi manusia yang terampil dan bermoral tinggi. 

Adapun tugas dan tanggung jawab selaku guru agama antara lain : 

1) Mengajar ilmu pengetahuan agama 

2) Menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak 

3) Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama 

4) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.
13

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bahwa tugas seorang guru itu 

bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi 

memberikan bimbingan, pengarahan serta contoh teladan yang baik yang pada 
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 Ibid, h 79. 
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 Ngalim Purwanto,  Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 

Cet. Ke V, h 35. 
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gilirannya membawa peserta didik kearah yang lebih positif dan berguna dalam 

kehidupannya. 

3. Syarat-Syarat Menjadi Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru memerlukan persyaratan-persyaratan disamping keahlian dan 

keterampilan pendidikan. Adapun syarat-syarat sebagai seorang guru adalah 

sebagai berikut: 

a. Harus mempunyai solidaritas yang tinggi serta dapat bergaul dengan 

baik. 

b. Harus dapat memelihara dan menghargai dengan sungguh-sungguh 

semua kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang berhubungan 

dengannya. 

c. Harus berjiwa optimis dan berusaha melalui dengan baik, 

mengharapkan yang baik dan melihat segi-segi yang baik. 

d. Hendaknya bersifat adil dan jujur, sehingga tidak dipengaruhi 

penyimpangan-penyimpangan orang lain. 

e. Hendaknya ia cukup tegas dan obyektif. 

f. Harus berjiwa luas dan terbuka sehingga mudah memberikan 

pengakuan dan penghargaan terhadap situasi yang baik. 

g. Harus terbuka dan tidak boleh berbuat yang dapat menimbulkan 

kesalahan terhadap seseorang yang bersifat selama-lamanya. 

h. Harus jujur, terbuka dan penuh tanggung jawab 

i. Harus ada aktik sehingga kritiknya tidak menyinggung perasaan orang 

lain. 

j. Sikapnya harus ramah, terbuka. 

k. Harus dapat bekerja dengan tekun dan rajin serta teliti. 

l. Personal appreaarance terpelihara dengan baik sehingga dapat 

menimbulkan respon dari orang lain. 

m. Terhadap murid-murid ia harus mempengaruhi perasaan cinta 

sedemikian rupa sehingga ia secara wajar dan serius mempunyai 

perhatian terhadap mereka.
14

 

 

Guru selain memiliki syarat-syarat tersebut di atas, juga harus memiliki 

syarat-syarat yaitu “tingkat pendidikan yang memadai, memiliki pengalaman 

mengajar atau masa kerja yang cukup, mempunyai keahlian dan berpengetahuan 
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 Abu Ahmadi, Administrasi Pendidikan, Toha Putra, Semarang, Cet. Ke VI, 2004, hlm. 
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luas, memiliki keterampilan, mempunyai sikap yang positif dalam menghadapi 

tugasnya, hal ini dimaksudkan agar tujuan pendidikan yang telah diterapkan 

dalam proses pembelajaran dicapai secara efektif dan efisien”.
15

 

Dengan adanya syarat-syarat sebagai seorang guru tersebut, diharapkan 

dapat tercipta pelaksanaan tugas yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan di 

sekolah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ngalim Purwanto bahwa syarat-syarat 

sebagai seorang guru adalah “memiliki ijazah yang selesai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah, mempunyai pengalaman bekerja yang cukup, 

memiliki kepribadian yang baik, mempunyai keahlian dan berpengetahuan luas, 

mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan 

sekolah”.
16

 

Usaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna, serta 

menguasai ilmu yang akan disampaikan kepada peserta didik hendaknya 

diperlukan keahlian khusus dalam bidangnya, begitu pula halnya dengan guru 

Pendidikan Agama Islam. Adapun syarat-syarat guru Pendidikan Agama Islam  

yaitu: seorang pendidik Islam harus seseorang yang beriman, bertaqwa kepada 

Allah SWT, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian yang integral (terpadu), 

mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai sifat 

keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan yang meliputi kompetensi 

keperibadian, kompetensi penguasaan atas bahan ajar dan kompetensi dalam cara-

cara mengajar.  
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 Moh. Uzher Utsman, Op.Cit., hlm. 8  
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 Ngalim Purwato, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2006, hlm. 126  
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Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah membuat 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur beberapa hal: 

a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. (Pasal 28 ayat 1) 

b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang 

pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian 

yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

(Pasal 28 ayat 2) 

c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: 

1) Kompetensi paedagogik; 

2) Kompetensi kepribadian; 

3) Kompetensi profesional; dan  

4) Kompetensi sosial ( Pasal 28 ayat 3)  

d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikasi keahlian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian 

khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi 

pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. ( Pasal 28 

ayat 4) 

e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) 

dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri. (Pasal 28 ayat 5)
 17

 

Sementara untuk kualifikasi pendidik dalam setiap jenjang pendidikan 

meliputi: 

a. Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: 

1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S-1); 

2) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak 

usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan 

3) Sertifikasi profesi guru untuk PAUD (Pasal 29 ayat 1) 

 

b. Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: 
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 Standar Nasional Pendidikan. Sinar Grafika,  Jakarta, 2009,  hlm 17-18. 
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1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S-1); 

2) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan 

SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan 

3) Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI (Pasal 29 ayat 2) 

 

c. Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki: 

1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S-1); 

2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan 

yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

3) Sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs (Pasal 29 ayat 3) 

 

d. Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: 

1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S-1); 

2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan 

yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

3) Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA (Pasal 29 ayat 4) 

 

e. Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang 

sederajat memiliki: 

1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S-1); 

2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan 

khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan; dan 

3) Sertifikasi profesi guru untuk SDLB/SMPLB/MSMALB 

(Pasal 29 ayat 5) 

 

f. Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat 

memiliki: 

1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S-1); 

2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan 

yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

3) Sertifikasi profesi guru untuk SMK/MAK (Pasal 29 ayat 6)
18

 

 

Pembahasan menganai kompetensi guru juga dibahas UU RI No. 14 Tahun 

2005 yaitu mengenai Guru dan Dosen. Dalam hal ini dibahas mengenai 

kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yaitu: 

                                                           
18

 Ibid., hlm. 18-19. 



27 
 

a. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikasi 

pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Pasal 8) 

b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program 

diploma empat. (Pasal 9)
19

 

 

 

Hal ini dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 

125, Allah berfirman: 

            

       

    

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125)
20

 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi 

pendidik agama Islam, asalkan dia memiliki pengetahuan (kemampuan) lebih; 

mampu mengimplisitkan nilai relevan (dalam pengetahuannya itu), yakni sebagai 

penganut agama yang patut dicontoh dalam agama yang diajarkan dan bersedia 

mengeluarkan pengetahuan agama serta nilainya kepada orang lain.
21

 

                                                           
19

 Undang-undang Guru dan Dosen UU RI no 14 tahun 2005. Op. Cit., hlm 8-9. 
20

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, CV. Diponegoro, Bandung  ,2000, 

hlm. 224. 
21

 Muhaimin,Op.Cit., hlm. 93 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang 

guru agama harus memiliki syarat sebagai guru agama, agar dapat berhasil 

menjalankan tugasnya. Diantara syarat seorang guru agama harus beriman serta 

berakhlak mulia dan berkepribadian. Di samping itu guru harus menguasai ilmu-

ilmu dan bidangnya dan ilmu penunjang lainnya sebagai pelengkap dalam 

menyampaikan materi pelajaran serta memiliki kompetensi keguruan. 

Tugas guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya mencakup transformasi 

pengetahuan agama. Sehingga pendidikan agama di sekolah bukan hanya 

mengenai pengajaran agama, melainkan bagaimana guru agama mampu 

mengangkat dimensi-dimensi konseptual dan subtansial dari ajaran agama untuk 

direalisasikan dan diaktualisasikan dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, keberhasilan pangajaran yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam tergantung pada penguasaan terhadap kompetensi-kompetensinya. Jika guru 

dapat mengelola kelas dengan baik, maka peserta didik akan belajar dengan baik 

pula, berakhlak mulia, dan akan menambah motivasi belajar peserta didik. 

Dengan demikian keberhasilan proses pengajaran Pendidikan Agama Islam 

tergantung pada kemampuan penguasaan kompetensi guru Pendidikan Agama 

Islam dan sebaliknya. 

Menurut beberapa ulama bahwa ada beberapa kemampuan dan perilaku 

yang perlu dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam yang diharapkan agar 

dapat menjalankan tugas-tugas kependidikannya dapat berhasil secara optimal. 

Profil tersebut pada intinya terkait dengan aspek personal dan profesional guru. 

Aspek personal menyangkut pribadi guru itu sendiri, yang selalu ditempatkan 
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pada sisi utama. Aspek personal ini harapkan dapat memancar dalam dimensi 

sosialnya, dalam hubungan guru dengan peserta didiknya, teman sejawat dan 

lingkungan masyarakatnya karena tugas mengajar dan mendidik adalah tugas 

kemanusiaan. Dan aspek profesional menyangkut peran profesi dari guru, dalam 

arti ia memiliki kualifikasi profesional sebagai seorang guru Pendidikan Agama 

Islam.
22

 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ulama tentang 

kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam, 

yaitu: 

1. Menurut Al-Gazali: mencakup a) menyajikan pelajaran dengan taraf 

kemampuan peserta didik, b) terhadap peserta didik yang kurang 

mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail. 

2. Menurut Abdurahman al-Nahlawy: meliputi: a) senantiasa membekali 

diri dengan ilmu dan mengkaji serta mengembangkannya, b) mampu 

menggunakan variasi metode mengajar dengan baik, sesuai dengan 

karakteristik materi pelajaran dan situasi belajar mengajar, c) mampu 

mengelola peserta didik dengan baik, d) memahami kondisi psikis dari 

peserta didik, e) peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan 

baru. 

3. Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrosyi: mencakup, a) pemahaman 

tabiat, minat, kebiasaan, perasaan dan kemamuan peserta didik, b) 

penguasaan bidang yang diajarkan dan bersedia mengembangkannya. 

4. Menurut Ibnu Taimiyah: mencakup a) bekerja keras dalam 

menyebarkan ilmu, b) berusaha mendalami dan mengembangkan 

ilmunya. 

5. Menurut Brikan Barky Al Qurasyi: meliputi a) penguasaan dan 

pendalaman atas bidang ilmunya, b) mempunyai kemampuan 

mengajar, c) pemahaman terhadap tabiat, kemampuan dan kesiapan 

peserta didik.
23
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Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa persyaratan tersebut 

merupakan faktor yang sangat erat hubungannya terhadap pelaksanaan tugas 

sekolah, khususnya dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

4. Aktivitas dan Kewajiban Guru Pendidikan Agama Islam 

Aktivitas dan kewajiban guru, sebagaimana dijelaskan oleh Etty 

Kartikawati bahwa aktivitas guru meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Dalam bidang administrasi kurikulum, diantaranya: 

1) Menyusun program mengajar sesuai dengan GHPP 

2) Menyusun model satuan pelajaran beserta pembagian waktunya 

3) Menyusun dan merencanakan program evaluasi 

4) Memberi bimbingan belajar kepada murid. 

b. Dalam bidang administrasi murid, diantaranya: 

1) Menjadi panitia dalam penerimaan murid baru 

2) Mempertimbangkan syarat kenaikan kelas atau kelulusan 

3) Menyusun tata tertib sekolah 

4) Memberi bimbingan kepada murid 

c. Dalam bidang administrasi sarana pendidikan, diantaranya: 

1) Inventarisasi alat peraga dalam bidang study masing-masing 

2) Merencanakan dan mengusahakan buku pegangan baik untuk 

guru maupun murid 

3) Mengatur penggunaan laboraturium sekolah. 

d. Kegiatan gabungan sekolah dengan masyarakat, diantaranya: 

1) Pengabdian masyarakat, misalnya memberikan ceramah, ikut 

serta membina karang taruna, bekerja sama dengan masyarakat 

sekitarnya. 

2) Duduk bersama dalam kepanitiaan tertentu 

3) Ikut rapat dalam BP3/ orang tua murid 

4) Ikut menjaga dan mempertahankan nama baik sekolah.
24

 

 

Dilihat dari perincian aktivitas dan kewajiban guru tersebut diatas maka 

sudah jelas bahwa guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Hal ini 

karena selain tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar dan pendidik, maka 
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bertugas pula dalam bidang administrasi yang berkaitan dengan tugasnya, serta 

kewajiban untuk berhubungan dan membina masyarakat di lingkungannya. 

Dengan melihat tugas guru maka guru tidak hanya dituntut berilmu yang 

memadai tetapi juga berkepribadian yang dapat dijadikan panutan bagi peserta 

didik dan lingkungannya. 

Zakia Derajat menyatakan bahwa “faktor terpenting bagi seorang guru 

adalah kepribadiannya. Kepribadiannya itu yang akan menentukan apakah ia 

menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi peserta didiknya, ataukah akan 

menjadi penghancur dan perusak”.
25

 

Tugas guru bukan hanya menjadikan peserta didik pintar untuk menguasai 

segudang ilmu pengetahuan saja tetapi lebih dari itu harus dibentuk menjadi 

manusia dewasa yang berkepribadian yang baik dan memiliki perasaan diri yang 

peka terhadap berbagai permasalahan di lingkungan hidupnya. 

Tugas guru juga meliputi pemberian kasih sayang kepada peserta didik 

dimana guru di sekolah adalah sebagai pengganti orang tua di rumah. M. 

Soelaeman menyatakan bahwa “harapan mereka begitu tinggi dapat dipahami, 

karena guru di sekolah dipandang sebagai pengganti orang tua, penjaga, pelindung 

dan pengasuh anak, penyambung lidah dan tangan orang tua”.
26

 

Membimbing dan memberikan kasih sayang terhadap peserta didik bukan 

saja menjadi harapan orang tua, tetapi lebih lanjut itu merupakan perintah agama 

terhadap para pendidik selaku pengganti dari orang tua peserta didik. 
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Berdasarkan penjelasan diatas tugas orang tua tersebut secara formal 

dilimpahkan oleh orang tua kepada guru, sehingga secara otomatis tugas orang tua 

telah diambil alih oleh guru untuk membentuk peserta didik tersebut memiliki 

karakter yang baik dan mulia sehingga berguna dan bermanfaat bagi seluruh 

masyarakat sekitarnya, berguna bagi negara dan bangsa serta berguna pula bagi 

agamanya untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan dan juga mampu 

berbakti kepada orang tuanya yang akhirnya mampu memperoleh kesejahteraan 

hidup dunia dan akhirat.   

 

B.   Minat Belajar 

1. Pengertian Minat Belajar 

Suatu aktifitas akan berjalan dengan baik jika seorang memiliki 

ketertarikan terhadap sesuatu yang didasari dari dalam hati tanpa ada paksaan. 

Tingkat pencapaian kompetensi dasar seorang peserta didik dalam belajar sangat 

ditentukan oleh minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Peserta didik yang 

memiliki minat dapat diharapkan akan mencapai prestasi belajar yang optimal.  

a. Minat 

Sebelum mengkaji lebih luas lagi dalam pembahasan mengenai minat maka  

penulis perlu menegaskan lagi. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi 

mengenai minat, diantaranya : 

1) Menurut Slameto Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Seseorang yang 
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berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara 

konsisten dengan rasa senang27 

2) Menurut Bimo Walgito menyatakan bahwa minat adalah “Suatu 

keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan 

disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun 

membutuhkan lebih lanjut”.
28 

3) Menurut H. Djaali dalam buku Psikologi Pendidikan menerangkan 

bahwa minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada satuhal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar 

diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin 

besarnya
29

.   

4) Sementara itu, Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab 

mengatakan bahwa:  

“Minat juga diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk 

memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau 

situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan 

senang. Dalam batasan tersebut terkandung suatu pengertian bahwa di 

dalam minat ada pemusatan perhatian subjek, ada usaha (untuk 

mendekati, mengetahui, memiliki, menguasai dan berhubungan) dari 

subjek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya penarik dari 

objek”.
30

 

 

                                                           
27

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 

2010, hlm. 51 
28

 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 2001,hlm. 91 
29

 Djaali, Psikologi Pendidikan, PT. Bumi Askara, Jakarta ,2008, hlm. 121  
30

Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi : Suatu Pengantar, 

Prenada Media, Jakarta 2004, hlm. 263 



34 
 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, disini penulis dapat 

menyimpulkan bahwa minat adalah merupakan perasaan senang dan tertarik pada 

suatu obyek, dan kesenangan itu lalu cenderung untuk memperhatikan dan 

akhirnya aktif berkecimpung dalam obyek tersebut. Seseorang yang berminat 

terhadap suatu aktifitas akan memperhatikannya secara konsisten dengan rasa 

senang.  

b. Belajar 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang kehidupan. Setelah 

menjelaskan pengertian minat, berikut ini dikemukakan pengertian belajar, 

dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami pengertian minat belajar. 

Di bawah ini di temukan beberapa definisi mengenai pengertian belajar, 

diantaranya: 

1) Menurut Reber dalam kamusnya Dictionary of Psychology, membatasi 

belajar dengan dua macam defenisi , Pertama The procces of Acquiring 

Knowledge, Pengertian ini lebih sering dipakai dalam pembahasan 

psikologi kognitif, Kedua yaitu suatu perubahan kemampuan bereaksi 

yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang keras.
31

 

2) Sedangkan menurut Slameto, belajar adalah “suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
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yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungan.”
32

 

3) Witting dalam bukunya Psychology of Learning sebagaimana dikutip 

oleh Muhibbin Syah dalam buku Psikologi Pendidikan Suatu Sistem 

Pendekatan Baru mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif 

menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku 

suatu organisme sebagai hasil dari pengalaman
33

 

4) Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain menjabarkan bahwa: 

  “Belajar sebagai proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik 

yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap; bahkan 

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan belajar 

mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah 

kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar; kesemuanya 

termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. Jadi, hakikat belajar 

adalah perubahan.”
34

 

 

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang disebut sebagai hasil dari suatu proses 

belajar dari interaksi dengan lingkungan yang tertentu, ketrampilan, sikap dan 

konsep. 

Dari beberapa pengertian belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli di 

atas terdapat unsur kesamaan, yaitu:  

a. Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif permanen  
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b. Perubahan tingkah laku tersebut diperoleh melalui latihan dan pengalaman  

c. Aspek yang mengalami perubahan adalah seluruh aspek kepribadian, yaitu 

perubahan fisik dan perubahan psikis. 

 

c. Minat Belajar 

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 

terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan cenderung mendukung aktivitas 

belajar berikutnya. Oleh karena itu minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas 

belajar. 

Dari beberapa defenisi yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan 

mengenai minat belajar adalah kecenderungan hati yang melibatkan perasaan 

senang untuk melakukan kegiatan belajar dengan harapan dapat memberi 

kepuasan terhadap sesuatu yang belum dimiliki sebelumnya melalui berbagai 

macam latihan sehingga hasil akhir dari belajar tersebut adalah perubahan tingkah 

laku yang relatif menetap.  

Dengan memperhatikan pengertian minat belajar tersebut, maka semakin 

kuatlah tentang anggapan bahwa minat belajar adalah suatu hal yang abstrak 

(Tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata kepala), namun dengan 

memperhatikan dari aktivitas serta hal-hal lain yang dilakukan oleh seseorang 

minat belajar tersebut bisa diketahui dengan cara menyimpulkan dan 

menafsirkannya. 
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2. Bentuk dan Macam - Macam Minat 

a. Bentuk - bentuk Minat 

Menurut M. Buchori dalam buku Makmun menyatakan “bahwa minat dapat 

dibagi menjadi dua yaitu minat primitive dan cultural”. Minat Primitive disebut 

juga dengan minat biologis yaitu minat yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan 

jaringan sedangkan minat kultural dapat diperoleh dengan belajar dan tarafnya 

lebih tinggi daripada minat primitive. 

1) Minat primitive  

 Minat primitif disebut minat yang bersifat biologis, seperti kebutuhan 

makan, minum, bebas bergaul dan sebagainya. Jadi pada jenis minat ini 

meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang langsung dapat memuaskan 

dorongan untuk mempertahankan organisme. 

2) Minat Kultural 

 Minat kultural disebut juga minat sosial adalah minat yang berasal dari 

proses hasil belajar atau proses pendidikan, sebagai perumpamaan bahwa 

seorang terdidik dapat ditandai dengan adanya minat yang dalam dan luas 

tentang hal-hal yang bernilai tinggi.
35

 

b. Macam - macam Minat 

Menurut Dewa Ketut yang mengutip pendapat Carl Safran, bahwa ada 

tiga macam minat yaitu : 

1) Minat yang diexpresikan 
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Seseorang dapat menugkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata 

tertentu. Misal: seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik 

dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko,dll. 

2) Minat yang diwujudkan 

Sesorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata  

melainkan dengan tindakan dan perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan 

aktif dalam suatu kegiatan. 

3) Minat yang diinventariskan 

Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab 

sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok 

aktifitas tertentu. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur minat 

seseorang disusun dengan menggunakan angket.
36

 

3. Fungsi Minat Dalam Belajar 

Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman.
37

 Dalam proses pembelajaran, unsur kegiatan belajar memegang 

peranan yang vital. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap guru memahami 

sebaik-baiknya tentang proses belajar peserta didik agar dapat memberikan 

bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi peserta 

didik. Kaitannya dengan minat belajar peserta didik , seorang guru harus bisa 

memberikan suatu inovatif yang baru untuk menarik minat peserta didik, agar 

proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  
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Minat berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, penguat hasrat dan 

sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan suatu dengan tujuan dan arah tingkah laku sehari-hari. Hal ini sesuai 

dengan yang dijelaskan oleh Sardiman mengatakan bahwa fungsi minat adalah 

sebagai berikut:  

a. Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi.  

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

serasi guna mencapai tujuan. 
38

 

Menurut Nuckols dan Banducci sebagaimana yang dikutip oleh Abdul 

Wahib menjelaskan bahwa fungsi minat bagi kehidupan anak adalah sebagai 

berikut:  

a. Minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita.  

Misalnya anak yang berminat dalam bidang kesehatan maka kemungkinan 

besar anak akan mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter.  

b. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat  

Minat anak untuk menguasai pelajaran biasa mendorongnya untuk belajar 

kelompok di tempat temannya meskipun suasana sedang hujan.  

c. Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat seseorang.  

d. Minat yang terbentuk sejak masa kanak-kanak sering terbawa seumur 

hidup karena minat dapat membawa kepuasan. 
39

 

Fungsi minat dalam kaitannya dalam pelaksanaan studi adalah:  

a. Minat melahirkan perhatian yang serta merta perhatian yang serta merta 

terjadi secara spontan, bersifat wajar mudah bertahan dan tumbuh tanpa 

pemakaian daya kemauan dalam diri seseorang.  
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b. Minat memudahkan tercapainya konsentrasi. Minat memudahkan 

tercapainya konsentrasi dalam pikiran seorang siswa yaitu pemusatan 

pikiran terhadap suatu pelajaran. Jadi tanpa adanya minat maka 

konsentrasi terhadap pelajaran juga sulit di kembangkan dan di 

pertahankan.  

c. Minat mencegah gangguan dari luar seorang siswa akan mudah terganggu 

perhatiannya dan sering mengalihkan perhatiannya ke suatu hal yang lain 

kalau minat studinya rendah.  

d. Minat memperkuat pelekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. Pengingatan 

seorang siswa itu hanya akan terlaksana kalau siswa berminat terhadap 

pelajarannya.  

e. Minat memperkecil kebosanan studi dalam diri sendiri.
40

 

 

Berdasarkan pendapat diatas fungsi minat dalam belajar adalah sebagai 

pendorong keinginan seseorang, penguat hasrat dan sebagai penggerak dalam 

berbuat yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu dengan 

tujuan dan arah tingkah laku sehari-hari.  

4. Indikator Minat Belajar 

Indikator adalah kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan 

untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur 

sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap suatu pokok bahasan atau mata 

pelajaran tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian kali ini adalah akan 

dijabarkan tentang kriteria minat belajar peserta didik 

Menurut Slameto peserta didik yang berminat dalam belajar mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

2. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 

3. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati.  

4. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari pada yang lainnya. 

5. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan
41
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Sedangkan Indikator minat menurut Safari ada empat, yaitu:  

1. Perasaan Senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu 

mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu yang 

disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk mempelajari 

bidang tersebut. 

2. Ketertarikan Siswa  

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung 

merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa pengalaman 

afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

3. Perhatian Siswa  

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan 

dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. Siswa 

yang memiliki minat pada objek tertentu, dengan sendirinya akan 

memperhatikan objek tersebut.  

4. Keterlibatan Siswa 

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang 

tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan 

dari objek tersebut
42

 

 

Berdasarkan pendapat diatas indikator minat belajar adalah perasaan 

senang, ketertarikan peserta didik, perhatian peserta didik,dan keterlibatan 

peserta didik. 

5. Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Minat termasuk salah satu faktor belajar yang tak lepas dari pengaruh baik 

dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). 

Minat ada dalam diri individu atau dengan kata lain timbul dari dalam diri 

individu dengan sendirinya karena naluri manusia itu sendiri, terlepas dari 

keinginan yang mendorong manusia untuk bertingkah laku. 

Minat juga timbul karena adanya faktor luar yang mendorong seseorang 

untuk bertingkah laku, baik rangsangan itu berupa benda-benda yang mempunyai 
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hubungan dengan dirinya maupun nilai-nilai yang bermakna. Minat tidak berdiri 

sendiri, melainkan timbul dengan adanya kebutuhan psikis. Hal ini sejalan dengan 

yang dikatakan oleh WA. Gerungan bahwa “minat perhatian tidak berdiri sendiri, 

melainkan timbul oleh kebutuhan kita, baik pada waktu senggang maupun pada 

waktu tertentu”.
43

 

Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa minat itu merupakan suatu 

dorongan yang timbul dalam waktu luang maupun pada waktu-waktu tertentu 

karena adanya suatu kebutuhan dalam diri individu. 

Menurut Abdul Rahman Saleh, bahwa minat dapat timbul dengan 

sendirinya (spontanitas) disebabkan oleh: 

a. Dorongan kodrat (habit drives) seperti: 

1. Bidang biologis seperti ingin makan, minum dan lain-lain 

2. Bidang psikis seperti ingin tahu, ingin kenal dan lain-lain 

b. Pengalaman yang diperoleh anak misalnya akan tertarik soal-soal 

mesin, hal ini terlihat karena ayahnya memiliki usaha tempat service, 

anak akan tertarik dengan musik karena gurunya pandai memainkan 

piano dan alat musik lainnya.
44

 

Nasution dalam bukunya “Asas-asas Mengajar”, mengatakan bahwa minat 

dapat dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut: 

a. Membangkitkan suatu kebutuhan (kebutuhan untuk mendapatkan 

penghargaan) 

b. Menghubungkan pengalaman masa lalu 

c. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik 
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d. Menggunakan berbagai bentuk mengajar (diskusi, kerja kelompok), 

membaca, demontrasi dan sebagainya.
45

   

 

Pendapat diatas menjelaskan bahwa minat timbul dengan sendirinya karena 

ada semacam reaksi yang menuntut terpenuhinya kebutuhan seseorang. Di 

samping itu adakalanya minat timbul karena faktor-faktor eksternal yaitu situasi 

yang diciptakan oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

Faktor Eksternal yang mempengaruhi minat : 

a. Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya minat seseorang terhadap sesuatu, karena 

keluarga merupakan lingkungan pertama manusia menerima pendidikan. 

Keluarga yang patuh dan taat terhadap perintah agama dan terbiasa hidup 

dalam bimbingan yang baik, maka memberi kemungkinan seseorang yang 

ada dalam kelaurga tersebut berminat untuk lebih baik dan mendalam. 

b. Lingkungan Sekolah  

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua manusia menerima 

pendidikan dan merupakan lembaga ilmu pengetahuan yang mengajarkan 

berbagai pelajaran yang tidak didapat dalam keluarga. 

Berdasarkan pelajaran yang pernah didapat menjadi sejumlah 

pengalaman yang besar pengaruhnya terhadap proses belajar selanjutnya. 

Minat dan sikap seseorang, yang pernah mengalami pendidikan akan 

berbeda sikap dan minatnya terhadap sesuatu. Sebagaimana dikatakan oleh 
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Sarlito Wirawan Sarwono bahwa “sikap merupakan kesiapan pada 

seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu”.
46

 

Dengan demikian pengalaman yang lalu bila ada hubungannya dengan yang 

baru akan mennimbulkan motiv untuk menaruh minat terhadap sesuatu. 

c. Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat adalah suatu lingkungan yang sangat luas yang 

dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk cenderung kearah 

sesuatu, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Seseorang 

dapat berbuat dan bergaul terhadap sesamanya dengan bebas tanpa suatu 

peraturan sekolah dan keluarga dalam lingkungan masyarakat. 
47

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan faktor yang 

mempengaruhi minat belajar peserta didik adalah faktor internal dan ekternal. 

Selain kedua faktor tersebut, minat belajar juga dipengaruhi oleh upaya seseorang 

khususnya guru.  

 

C. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  

Istilah mata pelajaran, disebut juga dengan bidang study. Mata pelajaran 

adalah “sederet bidang study atau mata kuliah dalam kurikulum itu namanya 
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pelajaran, tepatnya mata pelajaran yaitu satuan bidang ilmu atau pokok 

bahasan”.
48

  

Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah “Usaha sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, ajaran Agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati 

penganut Agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa”.
49

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah bidang study yang menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Agama 

Islam. 

2. Dasar dan Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

 Dasar adalah tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar sesuatu itu dapat 

tegak kokoh berdiri. Dimana dalam suatu bangunan dasar adalah bagian yang 

sangat fundamental sebagai landasan agar bangunan tersebut tegak kokoh berdiri. 

Demikian pula dasar pendidikan dalam Pendidikan Agama Islam yaitu fundamen 

yang menjadi landasan atau asas agar pendidikan dapat berdiri tegak tidak mudah 

roboh karena tiupan tiupan angin kencang berupa idiologi yang muncul baik 

sekarang maupun yang akan datang. 
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 Dalam buku filsafat pendidikan Islam analisa tentang dasar-dasar 

pendidikan Islam adalah sebagai aktivitas yang bergerak dalam bidang pendidikan 

dan pembinaan kepribadian, tentunya pendidikan Islam memerlukan landasan 

kerja untuk member arah bagi progamnya.
50

 

 Dasar pendidikan Islam secara garis besar ada 3 (tiga) yaitu : 

Al-Qur’an, Al-Sunnah dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. 

a. Al-Qur’an 

 Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dasar pendidikan Islam sama 

dengan dasar Islam yang semuanya bersumber dari Al-Qur’an, karena kitab suci 

Al-Qur’an meliputi seluruh aspek kehidupan yang bersifat universal dengan 

demikian dasar pendidikan itu adalah Al-Qur’an ini sesuai dengan firman Allah 

dalam surat As-Shad ayat 29 yang berbunyi : 

            

Artinya : “Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan 

berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya 

mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran”. (QS. As-

Shad : 29)
51

 

 

 Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Al-Qur’an sebagai dasar 

pendidikan yang utama, dan merupakan perbendaharaan yang besar untuk 

kebudayaan manusia, terutama bidang kerohanian. 

b. As-Sunnah 
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 Dasar kedua adalah As-Sunnah merupakan amalan yang dikerjakan oleh 

Rasul dalam proses perubahan sikap hidup sehari-hari menjadi sumber utama 

pendidikan Islam karena Allah menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi 

umatnya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang 

berbunyi : 

      

  

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Allah”. (QS. 

Al-Ahzab : 21)
52

 

 

 Dalam hadits lain juga disebutkan dalam sabda Nabi yang artinya : “Telah 

aku tinggalkan padamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama kamu 

berpegang teguh pada keduanya”. (HR. Malik Ibnu Anas)
53

 

 Dari ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwasanya pendidikan Islam 

ialah pendidikan yang berasaskan tuntutan agama Islam yaitu Al-Qur’an dan 

Hadits Rasul. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah 

usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan 

ajaran Islam atau suatu upaya dengan ajaran Islam, memikirkan, memutuskan dan 

berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. 
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c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan : 

1) Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa 

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 

 Pasal 29 UUD 1945 ini memberikan jaminan kepada warga Negara RI 

untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya 

bahkan mengadakan kegiatan yang dapat menunjang bagi pelaksanaan ibadat. 

Dengan demikian, umat Islam berhak mengembangkan ilmu pendidikan Islam 

menurut paradigma yang islami dan pengembangan ilmu pendidikan Islam 

dijamin oleh Negara.
54

 

 Sedangakan Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta 

didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pada jenjang 

yang lebih tinggi. 

 Abu Ahmadi mengatakan bahwa tahap-tahap tujuan Pendidikan Agama 

Islam yaitu meliputi : 

a) Tujuan Tertinggi/Terakhir 

 Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku 

umum, karena sesuai dengan konsep Ketuhanan yang mengandung 
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kebenaran mutlak dn universal. Tujuan ini pada akhirnya sesuai dengan 

tujuan hidup manusia dan perananya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yaitu 

: 

(2) Menjadi hamba Allah 

(3) Mengantarkan peseta didik menjadi khalifah fi al-Ardh yang 

mampu memakmurkan bumi dan melestarikannya dan lebih jauh 

lagi, mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya 

(4) Untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia 

sampai akherat, baik individu maupun masyarakat. 

b) Tujuan Umum 

 Berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih mengutamakan 

pendekatan filosofik, tujuan umum lebih bersifat empiric dan realistic, 

tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat 

diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kepribadian 

peserta didik. Tujuan umum pendidikan Islam diarahkan untuk mencapai 

pertumbuhan keseimbangan kepribdian manusia menyeluruh, melalui 

latihan jiwa, intelek, jiwa rasional, perasaan, dan penghayatan lahir. 

c) Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasionalisasi tujuan 

tertinggi/terakhir dan tujuan umum (pendidikan Islam). Tujuan khusus 

bersifat relative sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan 

dimana perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama tetap berpijak 
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pada kerangka tujuan tertinggi/terakhir dan umum itu. Kekhususan itu 

dapat didasarkan pada: 

(1) Kultur dan cita-cita suatu bangsa. 

(2) Minat, bakat dan kesungguhan subyek didik. 

(3) Tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu tertentu. 

d) Tujuan Sementara 

 Tujuan sementara merupakan tujuan yang akan dicapai setelah 

anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam 

suatu kurikulum pendidikan formal. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan 

operasional dalam bentuk pembelajaran yang dikembangkan menjadi 

tujuan pembelajaran umum dan khusus, dapat dinggap tujuan sementara 

dengan sifat yang agak berbeda.
55

 

 Seperti yang telah dikemukakan dari pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, 

penghayatan, pemahaman, dan pengalaman tentang agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Serta 

berakhlak yang mulia dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan Islam 

memberikan pendidikan kepada anak-anak, pemuda-pemudi yang beriman teguh 

dan berakhlak dengan akhlak yang mulia serta beriman kepada Allah. 
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3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah terdiri 

dari : Al-Qur'an-Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi 

dan melengkapi.
56

  

a. Al-Qur'an-hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti ia 

merupakan sumber akidah-akhlak. Syari’ah/fikih (ibadah, muamalah), 

sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut.  

b. Akidah (usuluddin) atau keimanan merupakan akar atau pokok agama.  

c. Syariah/fikih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, 

yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah (keimanan dan 

keyakinan hidup). Syari’ah/fikih merupakan sistem norma (aturan) 

yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan 

dengan makhluk lainnya. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau 

kepribadian hidup manusia, dalam arti bagaimana sistem norma yang 

mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah dalam arti khas) 

dan hubungan manusia dengan manusia dan lainnya (muamalah) itu 

menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam 

menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, 

pendidikan, kekeluargaan, kebudayaan/seni, iptek, olahraga/kesehatan, 

dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh.  

d. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup 

manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah (beribadah 

dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem 

kehidupannya yang dilandasi oleh akidah
57

. 
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Dalam GBPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bahwa pada 

jenjang menengah, kemampuan-kemampuan dasar yang diharapkan dari 

lulusannya adalah dengan landasan iman yang benar, peserta didik: 

a. Taat beribadah, mampu berdzikir, berdoa, serta mampu menjadi imam 

b. Mampu membaca Al-Quran dan menulisnya dengan benar serta 

berusaha memahami kandungan maknanya terutama yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

c. Memiliki kepribadian muslim (berakhlak mulia)  

d. Memahami, menghayati, dan mengambil manfaat sejarah dan 

perkembangan agama Islam 

e. Mampu menerapkan prinsip-prinsip muamalah dan pengertian syariah 

Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
58

 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai ruang lingkup mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di atas maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah Al-Qur'an-Hadis, Akidah, 

Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

4. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki karakteristik tersendiri 

yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya yaitu: 

1) Pendidikan Agama Islam berusaha untuk menjaga akidah peserta 

didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apa pun. 

2) Pendidikan Agama Islam berusaha menjaga dan memelihara ajaran 

dan nilai-nilai yang tertuang dan terkandung dalam Al-Qur’an dan 

Al-Sunnah/ Al-Hadits serta otentisitas keduanya sebagai sumber 

utama ajaran Islam. 

3) Pendidikan Agama Islam menonjolkan kesatuan iman, ilmu, dan 

amal dalam kehidupan keseharian. 
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4) Pendidikan Agama Islam berusaha membentuk dan 

mengembangkan kesalehan individu dan sekaligus kesalehan 

sosial. 

5) Pendidikan Agama Islam menjadi landasan moral dan etika dalam 

pengembangan ipteks dan budaya serta aspek-aspek kehidupan 

lainnya 

6) Subtansi Pendidikan Agama Islam mengandung entitas-entitas 

yang bersifat rasional dan supra rasional. 

7) Pendidikan Agama Islam berusaha menggali, mengembangkan dan 

mengambil ibrah dari sejarah dan kebudayaan (peradaban) Islam 

8) Dalam berbagai hal, Pendidikan Agama Islam mengandung 

pemahaman dan penafsiran yang beragam, sehingga memerlukan 

sikap terbuka dan toleran atau semangat Ukhuwah Islamiyah.
59

 

 

D. Upaya Guru Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Peserta 

Didik 

Upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar peserta 

didik meliputi: 

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.
60
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Cara-cara meningkatkan efektivitas belajar mengajar tersebut diatas 

hendaknya dapat diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam, dan diharapkan 

hasilnya akan mampu mempertinggi minat belajar peserta didik terhadap mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Guru juga harus memberikan rangsangan kepada peserta didik karena hal 

ini terkait dengan kemampuan peserta didik mengikuti pelajaran di antaranya 

dengan cara: 

1. Memberikan angka nilai terhadap semua pekerjaan murid 

2. Memberikan hadiah yang berprestasi 

3. Menanamkan rasa bersaing dengan sesama teman 

4. Menumbuhkan hasrat untuk belajar 

5. Sering memberikan ulangan 

6. Menunjukkan hasil kepada murid 

7. Memberikan pujian, teguran/kecaman, dan celaan 

8. Memberikan hukuman kepada murid yang pemalas 

9. Membuat suasana belajar yang menyenangkan.
61

 

  Berdasarkan pendapat diatas upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik adalah  membuat agar tujuan 

pembelajaran menjadi jelas dan menarik, guru sendiri harus antusias mengenai 

pelajaran yang diberikan, ciptakan suasana yang menyenangkan, mengupayakan 

agar peserta didik turut serta dalam pelajaran, memberikan pujian (hadiah) atas 

kemajuan peserta didik, memberi pekerjaan dan tugas harus sesuai dengan 

kematangan dan kesanggupan peserta didik, memberikan hukuman, menunjukan 

hasil belajar kepada peserta didik (evaluasi) dan menghargai pekerjaan peserta 

didik. 
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