
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALIS DATA 

 

A. Profil SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus 

1. Sejarah Berdirinya  

SMPN 1 Kotaagung Barat didirikan pada tahun 1998 pada waktu itu 

masih bernama SLTPN 4 Kotaagung. Pada saat didirikan masih menumpang 

di SD Negeri 1 Negara batin. Pada tahun 2000 baru menempati gedung baru 

yang berada di pekon Way Way Gelang. Pada tahun 2003 berubah nama 

menjadi SLTPN 3 Kotaagung. Seiring dengan pemekaran kecamatan 

kotaagung menjadi Kotaagung barat maka SLTPN 3 Kotaagung menjadi 

SMPN 1 Kotaagung barat sampai dengan saat ini.
1
 

Sejak berdirinya hingga sekarang SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus telah mengalami lima pergantian kepala sekolah  sebagai berikut 

tabel berikut :  

Tabel 2 

Periodesasi Kepemimpinan SMPN 1 Kotaagung Barat  

Kabupaten Tanggamus 

 

No Periode (Tahun) Nama Kepala Sekolah 

1 Tahun 1988 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 201  Drs. Hijazi 

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

     Sumber : Dokumentasi SMPN 1 Kotaagung Barat Tanggamus Tahun 2015 

                                                 
1
Eko Supriyanto,  Kepala SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, Interview, 

Desember  2015. 
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2. Visi dan Misi 

Visi SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus adalah 

mewujudkan siswa beriman berilmu dan berbudaya. 

Indikatornya : 

1. Menjalankan ibadah setiap waktu 

2. Prestasi akademik meningkat 

3. Berprestasi dalam kegiatan olah raga dan pramuka 

4. Perprestasi dalam kegiatan kesenian daerah. 

5. Lingkungan sekolah yang bersih dan asli. 

Misinya adalah : 

1. Pembinaan iman dan taqwa 

2. Meningkatkan profesionalisme guru dan TU 

3. Meningkat peringkat sekolah berdasarkan prestasi akademik 

4. Menjadikan sekolah bersih indah dan nyaman 

5. Memperdayakan fungsi perpustakaan / laboratorium 

6. Menumbuhkan semangat olah raga dan keutamaan budaya daerah.
2
 

 

3. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus 

sebagaimana diagram dibawah ini : 

 

 

                                                 
2
Dokumentasi, SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2015. 
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Keterangan :             Garis Instruksi 

    Garis Koordinasi 

 

4. Keadaan Guru dan Karyawan  

 Keadaan tenaga pengajar SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus sebanyak 40 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini : 

Tabel  3 

Keadaan Guru SMPN 1 Kotaagung Barat  

Kabupaten Tanggamus 

 

No Nama Jabatan  
Pendidikan 

Terakhir 

1 Eko Priyanto, S.Pd Kepala Sekolah S1 

2 Sutarman, S.Pd Waka Kurikulum S1 

3 Emsah, S.Pd Waka Kesiswaan S1 

4 M. Syaifudin Juhri, S.Pd.I Bendahara Bos S1 

5 Almuhaisin, SE Kaur Tu S1 

6 Dra. Duriah Wali Kelas VII E S1 

7 Mulyani, S.Pd Wali Kelas IX D S1 

Pembina Eskol Wali Kelas 

 

BP/BK 

 

Kepala Sekolah 

  

Waka Kurikulum  Waka Sarana 

 

Peserta Didik 

 

Komite Sekolah 

  

Waka Kesiswaan 

 

Ka. TU 
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8 Hj. Sophia Fatimah, S.Pd Wali Kelas IX B S1 

9 Riyadi, S.Pd Wali Kelas VIII E S1 

10 Sutriani Astuti, S.Pd Wali Kelas IX  A S1 

11 Fitriani, S.Pd Wali Kelas VIII B S1 

12 Dewi Ismalia, S. Pd Wali Kelas IX C S1 

13 Pelida Imana, S. Pd Wali Kelas VIII A S1 

14 Khozanah, SE Wali Kelas VII A S1 

15 Rudatin, S.Ag Wali Kelas VII C S1 

16 Desi Rulinasari,S.Pd Wali Kelas VIII C S1 

17 Bunaiyah, S.Pd, S.Pd Wali Kelas VII D S1 

8 Fariza, S.Pd.I Wali Kelas VIII D S1 

19 Diah Susilawaty, S.Pd Wali Kelas VII D S1 

20 Fitri Susanti, S.Kom Guru  S1 

21 Sulis Feriyanto, A.Md Guru  S1 

22 Ely Sundari, S.Pd Guru  S1 

23 Lina Yati, S.Pd Guru  S1 

24 Betti Septina, S.Pd Guru  S1 

25 Yutina Sari, S.Pd Guru  S1 

26 Diana, S.Pd Guru  S1 

27 Neliyana, S,Pd. Guru  S1 

28 Juliansyah, S.Pd Guru  S1 

29 Irwan Santoni, S.Pd Guru  S1 

30 Qonita Mayarani, S.Pd Guru  S1 

31 Haryati, S.Pd Guru  S1 

32 Susriyanti, S.Pd Guru  S1 

33 Ropiyanti, S.Pd Guru  S1 

34 Maidasari, S.Pd Guru  S1 

35 Heriyanto, S.Pd.I Guru  S1 

36 Yen Fetia Tora Staf Tu SMA 

37 Alpian Staf Tu SMA 

38 Rozairi Staf Tu SMA 

39 Emiliana Staf Tu SMA 

40 Asroni Penjaga SMA 

Sumber : Dokumentasi SMPN 1 Kotaagung Barat Tanggamus Tahun 2015 

 

5. Keadaan Peserta Didik 

Keadaan peserta didik SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel  4 

Keadaan Peserta Didik SMPN 1 Kotaagung Barat  

Kabupaten Tanggamus 

 

No Kelas 
Jumlah Siswa Jumlah 

Keseluruhan Laki-laki Perempuan 

1 VII-1 15 13 28 

2 VII-2 14 14 28 

3 VII-3 12 16 28 

4 VII-4 11 17 28 

5 VII-5 10 18 28 

6 VIII-1 13 14 27 

7 VIII-2 15 12 27 

8 VIII-3 10 18 28 

9 VIII-4 11 16 27 

10 VIII-5 14 14 28 

11 IX-1 12 18 30 

12 IX-2 17 14 31 

13 IX-3 12 19 31 

14 IX-4 17 13 30 

Jumlah  183 218 401 

Sumber : Dokumentasi SMPN 1 Kotaagung Barat Tanggamus Tahun 2015 

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana  

Keadaan sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam proses belajar 

mengajar di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus sebagaimana 

tabel dibawah ini : 

Tabel 5 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMPN 1 Kotaagung Barat  

Kabupaten Tanggamus 

 

No Jenis Barang Jumlah 
Keadaan 

Baik Rusak 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 buah √  

2 Ruang Guru 1 buah √  

3 Ruang TU 1 buah √  

4 Ruang Kelas 14 buah √  

5 Ruang Perpustakaan 1 buah √  

6 Ruang UKS 1 buah √  

7 Ruang OSIS 1 buah √  
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8 Ruang Lab IPA 1 buah √  

9 Ruang Lab TI 1 buah √  

10 Kamar mandi guru 2 buah √  

11 WC murid 4 buah √  

12 Mushola  1 buah √  

13 Lapangan Olahraga 1 buah √  

14 Kantin 1 buah √  

15 Tempat parkir 1 buah √  

      Sumber : Dokumentasi SMPN 1 Kotaagung Barat Tanggamus Tahun 2015 

 

B. Penyajian Data 

Berdasarkan hasil observasi, interview dan dokumentasi, diperoleh 

keterangan bahwa upaya guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung 

Barat Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan minat belajar adalah : 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan menarik 

Membuat rumusan tujuan pembelajaran yang dapat diterima baik oleh 

peserta didik merupakan alat motivasi yang sangat penting. Guru Pendidikan 

Agama Islam menjelaskan bahwa mennjelaskan tujuan dalam proses belajar 

mengajar sangat penting bagi peserta didik karena peserta didik bisa 

memahami akan isi materi pelajaran yang telah dan akan dilaksanakan dan 

menjadikan pedoman bagi peserta didik  nantinya yang terkandung dalam 

proses belajar mengajar dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu 

di rumah maupun di lingkungan sekolah khususnya sehingga akan memacu 

peserta didik  untuk lebih semangat lagi dalam belajar.  

Menurut guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus, bahwa perumusan  tujuan pembelajaran bertujuan                                                                                              

untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Suatu 
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proses pembelajaran dikatakan berhasil manakala peserta didik dapat 

mencapai tujuan secara optimal. Keberhasilan pencapaian tujuan merupakan 

indikator keberhasilan pendidik merancang dan memproses pembelajaran.
3
  

Penyampaian tujuan   pembelajaran    diawal pertemuan, menurut 

guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus adalah : 

Sebagai pedoman dan panduan dalam kegiatan belajar peserta didik. 

Tujuan yang jelas dan tepat dapat membimbing peserta didik dalam 

melaksanakan aktivitas belajar. Sehubungan dengan itu, pendidik juga 

dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan apa saja yang dilakukan 

untuk membantu peserta didik belajar.  Tujuan pembelajaran dapat 

membantu  dalam mendesain sistem pembelajaran.  Artinya dengan tujuan 

yang jelas dapat membantu pendidik dalam menentukan materi pelajaran, 

metode atau strategi pembelajaran, alat, media dan sumber belajar, serta 

dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat 

keberhasilan belajar peserta didik.
4
  

 

Apa yang dilakukan oleh guru tersebut di atas juga diperkuat oleh 

pernyataan salah satu peserta didik kelas VII SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus yaitu : 

“Guru Pendidikan Agama Islam pada saat akan mengajar, selalu 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru 

dengan jelas sehingga kami mengetahui dengan jelas diawal pelajaran 

terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru”.
5
 

 

 

                                                 
3
Rudatin, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus, Wawancara, 5 Desember  2015  
4
Rudatin, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus, Wawancara, 5 Desember  2015  
5
Anton Saputra, Peserta Didik Kelas VII  SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus, Wawancara, 6 Desember  2015 
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2. Menunjukan sikap antusias dalam mengajar 

Kegitan belajar mengajar di sekolah tidak hanya melibatkan peserta 

didik saja di mana peserta didik dituntut untuk lebih rajin, namun juga pada 

pengajarnya yaitu guru. Seorang guru harus mampu memberikan warna 

dalam kegiatan belajar mengajar sehingga peserta didik lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan dengan cara menumbuhkan semangat 

belajar pada peserta didik dan siswa pun belajar dengan senang hati. 

Terkadang, beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar bukan karena 

dia tidak mampu memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, 

melainkan karena tidak ada semangat belajar atau merasa bosan dengan apa 

yang disampaikan oleh guru tersebut. Hal terebut tentu menjadi masalah 

tersendiri karena apabila peserta didik sudah merasa bosan tentu akan 

berpengarus pada kamampuan dan prestasi belajarnya nanti. 

Berdasarkan hasil interview dengan guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, beliau   menyatakan 

bahwa : 

Sebagai guru harus mampu menempatkan diri dalam hati siswa 

dengan kesan positif dan memberi pesan yang baik sehingga siswa akan 

lebih bersemangat dalam belajar. Dengan sosok guru yang menyenangkan 

tentu siswa akan terhindar dari perasaan jenuh di kelas atau bahkan 

perasaan malas untuk pergi ke sekolah.  Begitu juga sebaliknya, apabila 

guru tidak mampu menjadi sosok yang berkesan baik dalam diri siswa, 

tentu apa yang dilakukan oleh guru tersebut akan terlihat kurang menarik 

atau bahkan menjenuhkan bagi siswa. Apabila hal tersebut terjadi, siswa 

akan merasa tidak bersemangat dalam menerima pelajaran termasuk untuk 

ketika akan belajar secara individual. Menjadi guru yang menyenangkan 

bukanlah perkara yang mudah, berbagai faktor baik internal maupun 

eksternal akan sangat mempengaruhi. Namun, seorang guru profesional 

yang menyadari dan meyakini betul bahwa profesinya merupakan 

panggilan jiwa, maka dengan senang hati akan berusaha sebaik mungkin 
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menciptakan diri yang dapat memberi kesan positif dan menyampaikan 

pesan dengan baik serta menciptakan suasana yang menyenangkan guna 

menumbuhkan dan menjadikan siswa semangat dalam belajar.
6
 

 

Lebih lanjut guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung 

Barat Kabupaten Tanggamus menjelaskan bahwa dalam menjalankan peran 

meningkatkan minat belajar peranan yang saya lakukan adalah dengan 

menyampaikan materi pelajaran dengan semangat dan optimis. Wujud nyata 

yang saya lakukan adalah aktif mengajar sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan dan selalu semangat dalam memberikan pelajaran kepada peserta 

didik. 

3. Menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan minat belajar Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus adalah 

menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif.  Menciptakan 

suasana belajar yang tenang dan kondusif yang dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam adalah dengan menggunakan metode belajar yang 

bervariasi seperti metode ceramah, metode demontrasi, studi pustaka, metode 

tanya jawab, metode penugasan, metode lain, metode unjuk kerja dan lain-

lain.
7
 

Metode-metode tersebut sangat menentukan pemahaman peserta 

didik, karena tampa adanya strategi atau metode yang di lakukan di kelas, 

maka peserta didik  dalam memahami materi akan mengalami kesulitan akan 

                                                 
6
Rudatin, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus, Wawancara, 5 Desember  2015   
7
Observasi, 6 Desember  2015.  
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tetapi jika metode tersebut dapat diterapkan dengan baik dikalas maka peserta 

didik  dalam memahami pelajaran akan lebih mudah. 

Berdasarkan hasil observasi, selain menggunakan metode belajar yang 

bervariasi, peranan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus dalam menciptakan 

suasana kelas yang kondusif adalah menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Guru melanjutkan bahwa pada masa 

sekarang banyak orang yang mengatakan zaman globalisasi (modern) dimana 

zaman globalisasi ini adalah merupakan zaman yang penuh dengan teknologi 

canggih. Dalam mengembangkan pendidikan di sekolah tentunya tidak akan 

terlepas dengan teknologi pembelajaran. Misalnya dengan adanya internet, 

komputer dan media informasi yang lain. Untuk mengembangkan peserta 

didik di kelas tentunya guru harus memiliki kompetensi dalam menggunakan 

teknologi tersebut, agar tidak ketinggalan zaman dan informasi.
8
 

Apa yang dilakukan oleh guru tersebut di atas juga diperkuat oleh 

pernyataan salah satu peserta didik kelas VII SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus yaitu : 

“Guru Pendidikan Agama Islam selalu memberi peringatan dan 

teguran kepada peserta didik apabila tidak memperhatikan guru dalam 

menjelaskan pelajaran, hal ini menjadikan semua peserta didik selalu 

                                                 
8
Observasi, 6 Desember  2015  
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memperhatikan apabila guru menjelaskan pelajaran sehingga suasana kelas 

menjadi tenang dan kondusif”.
9
 

4. Melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran  

Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus, menyatakan bahwa  upayanya dalam meningkatkan minat belajar 

adalah : 

Melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal yang 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus adalah menyiapkan peserta didik  untuk mengikuti 

program pembelajaran misalnya dengan menanyakan sesuatu yang 

menjadi perhatian peserta didik, misalnya tentang bintang pujaan, fashion 

yang sedang digemari (seperti pernah saya tulis sebelumnya.
10

 

 

Berdasarkan hasil obvservasi diketahui bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus selalu 

menyajikan informasi secara jelas dan logis. Arahnya adalah agar peserta 

didik  bisa membangun atau mengkontruksi ilmu pengetahuan secara utuh. 

Kemudian mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki 

sebelumnya. Ini sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan dan kerampilan 

yang perlu dipahami secara sistematis. Tindakan ini juga dimaksudkan untuk 

menjamin agar peserta didik  bisa membangun pengetahuan secara utuh.
11

 

Langkah lain menurut guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 

Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus adalah memberi kesempatan kepada 

peserta didik  untuk berlatih pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. 

                                                 
9
Dea Amala, Peserta Didik Kelas VII  SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, 

Wawancara, 6 Desember  2015 
10

Rudatin, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus, Wawancara, 5 Desember  2015    
11

Observasi, 6 Desember  2015.   
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Hal ini tentu sangat berkaitan dengan media dan teknik pembelajaran yang 

dipakai. Media yang interaktif, tentu sangat mendukung kegiatan ini agar bisa 

terlaksana dengan baik. Di samping itu, upaya mengarahkan peserta didik  

agar menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya dalam 

kehidupan nyata juga sangat membantu memajankan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dipelajari tersebut. Kemudian memberi kesempatan 

kepada peserta didik  untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan yang 

dipelajarinya. Ini penting sebab ada kalanya peserta didik  ingin mencari 

informasi lebih mendalam tentang pengetahuan atau keterampilan yang 

dipelajarinya. Biasanya hal ini muncul dalam bentuk celetukan atau bahkan 

dalam bentuk pertanyaan yang cukup menohok. Menghadapi hal seperti itu, 

guru hendaknya tidak serta-merta membunuh potensi peserta didik  dengan 

menolak pertanyaan/celetukan peserta didik  karena bisa jadi itu justru 

muncul karena proses berpikir kritis peserta didik. Prinsip dasarnya, 

janganlah alergi dengan segala bentuk ekplorasi pengetahuan dari peserta 

didik. 

5. Memberikan pujian (hadiah) atas prestasi peserta didik 

Pemberian reward mempunyai pengaruh yang penting dalam 

menentukan minat belajar peserta didik. Peserta didik  cenderung lebih 

bersemangat belajar apabila hasil belajarnya nanti diberi suatu penghargaan. 

Pemberian penghargaan (reward) itu baik berupa hadiah, pujian atau bonus 

nilai merupakan tingkat kepuasan tersendiri bagi peserta didik  dalam 

mencapai prestasi belajar, baik berasal dari guru maupun oarangtua karena 
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dengan hal itu peserta didik  merasa dihargai atas hasil usaha mereka dalam 

belajar. Sebaliknya peserta didik  yang tidak diberikan penghargaan (reward) 

merasa tidak dihargai dan cenderung kurang bersemangat dalam belajar. 

Apalagi peserta didik  yang sering mendapat hukuman dari guru mereka akan 

cenderung tidak peduli terhadap prestasi belajarnya. Pemberian reward dapat 

menyebabkan meningkatnya prestasi belajar peserta didik, sedangkan 

pemberian hukuman dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar peserta 

didik, dengan demikian sebaiknya pemberian hukuman yang berlebihan bagi 

peserta didik  dihilangkan. 

Guru Pendidikan Agama Islam pada SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus, menyatakan bahwa reward yang diberikan kepada 

peserta didik adalah sebagai berikut :
12

 

a. Pemberian angka atau nilai 

Menurut Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus angka yang dimaksud berupa bonus nilai/tambahan 

nilai bagi peserta didik  yang mengerjakan tugas dengan baik. Salah satu 

contohnya adalah pada saat peserta didik  mengerjakan tugas dengan baik, 

guru memberikan bonus nilai kepada peserta didik  tersebut. Secara tidak 

langsung hal tersebut dapat memotivasi peserta didik  yang lain untuk 

mengerjakan tugas juga, supaya mendapat bonus nilai. Selain sebagai 

motivasi berprestasi bonus nilai secara tidak langsung juga dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik.  

                                                 
12

Rudatin, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus, Wawancara, 5 Desember  2015    
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b. Pemberian hadiah 

Kedua, reward yang diberikan oleh Pendidikan Agama Islam 

SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus adalah dengan memberi 

hadiah bagi yang berprestasi. Sebagian peserta didik  merasa senang dan 

bangga apabila dia diberikan hadiah atas prestasinya yang baik atau nilai 

yang baik disekolah oleh guru mereka maupun orang tua. 

c. Pemberian pujian 

Ketiga, reward yang diberikan oleh Pendidikan Agama Islam 

SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus bagi peserta didik yang 

berprestasi adalah memberi pujian yang positif. Dengan pujian yang tepat 

akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah 

belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri peserta didik  

sehingga minat belajar peserta didik  ikut meningkat. 

d. Pemberian penghargaan 

Keempat, reward yang diberikan oleh Pendidikan Agama Islam 

SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus adalah memberi 

penghargaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh peserta didik  agar 

peserta didik  tidak merasa perbuatannya sia-sia. Penghargaan yang bisa 

diberikan kepada peserta didik  dapat berupa piagam, piala atau sertifikat 

dan lain sebagainya. 

Apa yang dilakukan oleh guru tersebut di atas juga diperkuat oleh 

pernyataan salah satu peserta didik kelas VII SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus yaitu : 
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“Saya pernah diberi satu buah penah dan buku tulis oleh guru 

Pendidikan Agama Islam karena saya bisa menjawab pernyataan yang 

diberikan oleh guru di akhir pembelajaran. Setelah saya diberi hadiah 

tersebut guru juga memberikan motivasi agar rajin untuk belajar 

sehingga dapat hadiah yang lain”.
13

 

 

6. Memberi pekerjaan dan tugas  

Pemberian tugas merupakan sarana yang baik untuk merangsang dan 

mengarahkan kegiatan belajar, baik didalam maupun diluar kelas. Tugas 

membantu para peserta didik  mengembangkan sikap yang baik terhadap 

pekerjaan yang dilakukan. Melalui penyelesaian tugas, para peserta didik  

mendapat kepercayaan diri karena pencapaiannya, dan setiap tugas yang 

diselesaikan dipandang sebagai motivasi untuk mengerjakan lebih baik 

pemberian tugas dapat merupakan sarana untuk mengembangkan kebiasaan 

belajar yang baik dan kerja yang tidak tergantung. 

Berdasarkan hasil interview, diketahui bahwa upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan minat belajar Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus adalah memberi tugas 

mandiri dan kelompok. Menurut guru Pendidikan Agama Islam adalah 

sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh peserta didik, yang 

diberikan oleh pengajarnya untuk mencapai tujuan pengajaran. Hasil tugas 

tersebut dipertanggungjawabkan kepada pengajar. Penyelesaian tugas ini 

tidak terikat dengan tempat, bisa dikelas, bisa di laboratorium, di 

perpustakaan ataupun di rumah.
14
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Berdasarkan hasil observasi, pemberian tugas yang dilakukan oleh 

guru Pendidikan Agama Islam adalah setelah materi pelajaran selasai 

dijelaskan dengan maksud agar peserta didik dapat mengulang kembali materi 

pelajaran yang telah diberikan di sekolah untuk diperdalam dan diulang 

kembali pada saat berada di rumah.
15

 

Apa yang dilakukan oleh guru tersebut di atas juga diperkuat oleh 

pernyataan salah satu peserta didik kelas VII SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus yaitu : 

“Dia akhir proses pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam selalu 

memberi  tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik baik tugas yang 

bersifat individu maupun kelompok untuk dikerjakan di rumah dan 

dikumpulkan pada hari berikutnya”.
16

 

7. Memotivasi peserta didik agar rajin belajar 

Berdasarkan hasil interview dengan guru Pendidikan Agama Islam 

diperoleh penjelasan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan minat belajar Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung 

Barat Kabupaten Tanggamus adalah memotivasi peserta didik agar rajin 

belajar, upaya yang dilakukan oleh guru adalah menjalin hubungan yang 

harmonis dengan anak. Hubungan yang dekat dan harmonis dengan anak 

merupakan prasyarat untuk dapat mengenali karakteristik anak yang penting 

dalam rangka memberikan minat belajar kepada anak. 
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Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus, menjelaskan bahwa : 

Upaya lain yang dilakukannya  adalah mengenali karakteristik anak. 

Karakteristik anak demikian unik, maksudnya bahwa tidak ada dua 

individu anak yang memiliki karakteristik sifat, bakat, kemampuan yang 

sama. Itulah sebabnya, dalam memberikan dorongan belajarnya pun harus 

disesuaikan dengan karakteristik anak yang bersangkutan, sehingga anak 

tersebut akan meresponnya dengan perasaan senang. Untuk dapat 

menanamkan agar anak memiliki minat belajar yang tinggi, maka guru dan 

orang tua terlebih dahulu harus mengenali bakat, minat, dan kemampuan 

seorang anak.
17

 

 

Berdasarkan penjelasan guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 

Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, diperoleh keterangan bahwa   dalam 

memotivasi siswa agar rajin belajar adalah dengan menumbuhkan cita-cita 

anak setinggi-tingginya. Dengan tertanamnya suatu cita-cita yang tinggi mau 

tidak mau akan mendorong seseorang untuk berupaya sekuat tenaga untuk 

mencapai apa yang dicita-citakannya. Dengan tumbuhnya cita-cita pada 

seorang anak, maka akan menjadi pendorong untuk giat belajar tanpa merasa 

terpaksa dan tertekan. 

Lainnya yang dilakukan oleh guru dalam memotivasi siswa agar rajin 

belajar  adalah memberikan pelayanan dan fasilitatas belajar anak dengan 

baik. Guru harus mengubah paradigma lama yang memandang bahwa guru 

yang menentukan segala-galanya, dengan paradigma baru yang memposisikan 

bahwa guru dan orang tua sebagai fasilitator yang bijaksana yang 

memfasilitasi agar seorang anak dapat mengembangkan potensi dirinya baik 
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sikap, pengetahuan, maupun keterampilan melalui pembelajaran yang aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Apa yang dilakukan oleh guru tersebut di atas juga diperkuat oleh 

pernyataan salah satu peserta didik kelas VII SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus yaitu : 

“Guru Pendidikan Agama Islam setiap saat baik di dalam kelas ketika 

memberi materi pelajaran maupun di kelas selalu memotivasi kepada 

seluruh peserta didik untuk rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah 

dengan mengulang materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru agar 

dapat dengan mudah diserap”.
18

 

 

8. Memberikan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik 

Berdasarkan hasil interview dengan guru Pendidikan Agama Islam 

diperoleh penjelasan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan minat belajar Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung 

Barat Kabupaten Tanggamus adalah memberikan evaluasi terhadap 

kemampuan peserta didik. Ibu Rudatin menjelaskan bahwa : 

Evaluasi adalah proses pengukuran atau penilaian. Berhasil dan 

tidaknya suatu pendidikan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari 

evaluasi terhadap out put yang dihasilkan. Dengan kompetensi yang 

dimilikinya, maka setiap guru harus mengadakan evaluasi setelah materi 

yang diajarkan selesai.
19

 

 

Berdasarkan hasil observasi diketahaui bahwa evaluasi yang dilakuan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus adalah ulangan harian, ujian blok, ujian akhir semester dan ujian 
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akhir nasional.
20

 Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus Selatan setiap mau mengakhiri pelajaran selalu 

memberikan evaluasi terhadap peserta didiknya menggunakan cara yang 

berbeda beda. Untuk mengevaluasi dari apa yang telah dilakukan, maka saya 

memberikan beberapa tugas kepada peserta didik dirumahnya.
21

 

Menurut guru Pendidikan Agama Islam, dalam pengevaluasian 

tersebut memiliki tujuan, diantaranya adalah untuk mengukur kemampuan 

peserta didik  dan mengukur hasil dari materi yang telah sampaikan. 

Sedangkan hasil belajar merupakan berbagai yang telah dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung, semisal melakukan tes  uraian  dan  tes  pilihan. 

9. Menghargai pekerjaan murid dan memberi penilaian 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan minat belajar Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus adalah 

memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. 

Ibu Rudatin selaku  guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan 

bahwa : 

Setelah selesai proses pembelajaran, saya  biasanya memberikan 

umpan balik terhadap tugas, latihan soal, PR, ulangan harian, 

perkembangan keterampilan sosial, yang telah diupayakan oleh siswa 

baik secara verbal maupun secara nonverbal. Setelah peserta didik 

mendapatkan tugas kemudian dikumpulkan, maka langkah saya adalah 

mengoreksi hasil pekerjaan tersebut kemudian hasilnya dibagikan kepada 

peserta didik agar mereka mengetahui hasil terhadap tugas yang 

diberikan.
22
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Berdasarkan hasil observasi, jelas bahwa sistem penilaian di SMPN 1 

Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, guru lebih fakus kepada penilaian 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penilaian ini dapat di ambil dari 

tes tertulis, tes lisan, tes uraian, penugasan (PR). 

Apa yang dilakukan oleh guru tersebut di atas juga diperkuat oleh 

pernyataan salah satu peserta didik kelas VII SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus yaitu : 

“Guru Pendidikan Agama Islam setiap memberikan evaluasi terhadap 

kemampuan peserta didik dalam menyerap materi pelajaran selalu 

memberikan penilaian dan setiap hasil pekerjaan peserta didik selalu 

diberikan kepada pserta didik.”.
23

 

10. Memberi  sanksi dan kritik dengan senyuman 

Berdasarkan hasil interview dan observasi diperoleh data bahwa 

peranan yang dijalankan oleh guru dalam meningkatkan minat belajar 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus adalah memberi sanksi dan nasihat kepada peserta didik dengan 

cara yang baik dan senyuman. Pemberian sanksi ini menurutnya bertujuan 

untuk : 

Pemberian sanksi atau hukuman merupakan salah satu motivasi yang 

diharapkan dan memotivisir semua kegiatan belajar peserta didik  

sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu agar supaya 

tujuan dan cita-cita yang diharapkan maka dalam pelaksanaan hukuman 

harus ada pedoman-pedoman tertentu.
24
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Berdasarkan hasil observasi, guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 

1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus dalam memberikan sanksi dan 

hukuman didasarkan kepada cinta kasih sayang.  Pemberian sanksi yang 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam pada anak bukan karena ingin 

menyakiti hati anak, melampiaskan rasa dendam, dan sebagainya. Akan tetapi 

menghukum demi kebaikan, demi kepentingan anak demi masa depan anak 

sendiri. Oleh karena itu, sehabis menghukum tidak boleh berakibat putusnya 

hubungan kasih sayang.  Selain itu pemberian hukuman yang dilakukan oleh 

guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus didasarkan pada alasan “keharusan”. Artinya sudah tidak ada alat 

pendidikan yang lain yang biasa dipergunakan artinya pemberinan sanksi dan 

hukuman merupakan tindakan terakhir, setelah dipergunakan alat-alat 

pendidikan yang lain tetapi tidak memberikan hasil.
25

 

Berdasarkan hasil interview dengan guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Kotaagung   Barat Kabupaten Tanggamus, beliau menyatakan 

bahwa : 

Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati anak. 

Dengan adanya kesan itu, anak akan selalu ingat pada peristiwa tersebut 

dan kesan itu akan selalu mendorong anak kepada kesadaran dan 

keinsyafan. Akan tetapi sebaliknya, hukuman tersebut tidak boleh 

menimbulkan kesan yang negatif terhadap anak. Misalnya saja 

menyebabkan rasa putus asa pada diri anak, rasa rendah diri dan 

sebagainya. Hukuman jangan sampai atau tidak boleh berakibat anak 

memutuskan hubungan ikatan batin dengan pendidiknya. Artinya sudah 

tidak mau menerima lagi anjuran-anjuran, saran-saran yang diberikan 

oleh pendidiknya.
26
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Guru Pendidikan Agama Islam, menambahkan bahwa pemberian 

sanksi dan hukuman targetnya harus menimbulkan atau menjadikan 

keinsyafan dan penyesalan pada anak. Hal inilah yang merupakan hakekat 

daripada tujuan pemberian hukuman terhadap anak didik. Dan dengan 

keinsyafan itu anak berjanji dalam hatinya sendiri untuk itu hukuman 

diharapkan memenuhi persyaratan di atas. Bagi anak yang perasa, penerapan 

hukuman baginya merupakan proklamasi dari kegagalan. Hal ini sangat 

berbahaya, karena dalam jiwa yang sedang tumbuh dan berkembang 

gangguan jiwanya semacam ini dapat menimbulkan sikap apatis dan kurang 

peka terhadap perangsang. Bagi anak-anak yang bandel dan keras kepala, jika 

sering dijatuhi hukuman akan berakibat meremehkan kadar hukuman 

baginya. Kemungkinan akan bertambah nakal dan bandel. Bahkan tidak ada 

hormat sedikitpun kepada gurunya. Oleh karena itu, sebaiknya anak terlebih 

dahulu diberi peringatan dan dinasehati sedikit demi sedikit sehingga anak 

menjadi lunak hatinya. 

 Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

kelas VII di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus  telah melakukan 

berbagai upaya dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, namun 

berdasarkan hasil observasi, minat belajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam peserta didik kelas VII SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus  

masih kurang.  Hal ini menurut hasil interview dan observasi dipengaruhi oleh 

faktor intern yaitu kebiasaan belajar yang kurang baik dalam diri peserta didik. 
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  Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus menyatakan bahwa kebiasaan belajar yang kurang baik dapat dilihat 

dari indikasi  bahwa siswa tidak mau bertanya kepada guru apabila tidak paham 

dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Kondisi inti tentu menyebabkan 

bagi yang belum paham maka tidak akan dapat memahami materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru karena tidak mau bertanya.
27

 

  Indikasi kedua yang menunjukan bahwa siswa SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik adalah tidak 

membuat resume atau ringkasan materi  untuk  semua  pelajaran. Sswa SMPN 1 

Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus tidak mau membuat resume atau 

ringkasan materi  untuk  semua  pelajaran. Padahal apabila langkah ini dilakukan 

maka dapat membantu peserta didik dalam mempermudah materi pelajaran yang 

telah diajarkan oleh guru karena poin-poin pentingnya telah dicatat. 

  Indikasi ketiga yang menunjukan bahwa siswa SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik adalah tidak 

mengulang-ulang  materi pelajaran pada saat berada di sekolah.  Kondisi ini 

disebabkan karena mereka disibukkan dengan bermain bersama temannya-

temannya dan membeli makanan dan minuman pada saat jam istirahat. 

  Indikasi keempat yang menunjukan bahwa siswa SMPN 1 Kotaagung 

Barat Kabupaten Tanggamus memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik adalah 

tidak mengulang-ulang  materi pelajaran pada saat berada di rumah.  Kondisi ini 

disebabkan karena mereka disibukkan dengan bermain bersama temannya-
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temannya setelah pulang sekolah sehingga pada malam harinya capek dan 

kurangnya pengawasan dari orang tua. 

  Indikasi kelima yang menunjukan bahwa siswa SMPN 1 Kotaagung Barat 

Kabupaten Tanggamus memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik adalah 

melihat hasil pekerjaan teman pada saat mengerjakan tugas individu. Siswa 

SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus selalu melihat hasil pekerjaan 

teman pada saat mengerjakan tugas individu. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh 

berbagai macam faktor seperti mereka tidak memahami pekerjaan rumah yang 

diberikan oleh guru atau karena malas untuk mengerjakan tugas tersebut atau 

karena lupa kalau ada tugas dari guru. 

  Indikasi keenam yang menunjukan bahwa siswa SMPN 1 Kotaagung 

Barat Kabupaten Tanggamus memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik adalah 

melihat hasil pekerjaan teman pada saat mengerjakan tugas kelompok. Siswa 

SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus melihat hasil pekerjaan teman 

pada saat mengerjakan tugas kelompok. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh 

berbagai macam faktor seperti mereka tidak memahami tugas kelompok yang 

diberikan oleh guru atau karena malas untuk mengerjakan tugas sehingga 

mempercayakan kepada temannya. 

  Sedangkan secara ekstern, fator yang mempengaruhi upaya guru 

Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus 

dalam meningkatkan minat belajar adalah lingkungan sekolah yang kurang 

kondusif. 
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  Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta 

didik adalah lingkungan sekolah yang kurang kondusif, hal ini menurut guru dapat 

dilihat dari beberapa indikasi yaitu sebagai berikut :
28

 

  Indikasi pertama yang menunjukan bahwa lingkungan SMPN 1 Kotaagung 

Barat Kabupaten Tanggamus mempengaruhi minat belajar siswa adalah  sekolah 

kurang menerapkan kedisiplinan terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib 

sekolah. Sekolah kurang menerapkan kedisiplinan terhadap peserta didik yang 

melanggar tata tertib sekolah seperti tidak berpakaian rapi, tidak mengikuti upcara 

bendera dan lain-lain. 

  Indikasi kedua yang menunjukan bahwa lingkungan SMPN 1 Kotaagung 

Barat Kabupaten Tanggamus mempengaruhi minat belajar siswa adalah  sekolah 

kurang menerapkan kedisiplinan terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib 

sekolah seperti tidak berpakaian rapi, tidak mengikuti upcara bendera dan lain-

lain. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap sikap dan kedisiplinan peserta 

didik dalam mengikuti proses belajar mengajar, karena apabila penegakan disiplin 

betul-betul dijalankan maka dapat memacu mereka untuk menaati berbagai 

peraturan yang ada yang pada akhirnya kurang memacu untuk semangat dalam 

belajar. 

  Indikasi ketiga yang menunjukan bahwa lingkungan SMPN 1 Kotaagung 

Barat Kabupaten Tanggamus mempengaruhi minat belajar peserta didik adalah  

kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di sekolah. Karena pihak 
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sekolah tidak menyediakan berbagai macam sarana pembelajaran yang dapat 

membantu guru dalam mengajar sehingga mengakibatkan guru Pendidikan 

Agama Islam tidak menggunakan sarana pembelajarana yang dapat memacu 

semangat peserta didik dalam belajar. Kondisi ini menyebabkan peserta didik 

kurang bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

 

C. Analisis Data 

  Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, jelas bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam SMPN 1 Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus telah melakukan 

berbagai upaya dalam meningkatkan minat belajar Pendidikan Agama Islam pada 

peserta didik kelas VII khususnya yang minat belajarnya kurang.  

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh guru tersebut, sudah sesuai 

dengan teori yang menjadi rujukan dalam penulisan ini yaitu upaya yang harus 

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan minat belajar peserta didik yaitu : 

1. Merumuskan tujuan pelajaran menjadi jelas dan menarik 

2. Guru sendiri harus antusias mengenai pelajaran yang diberikannya  

3. Menciptakan suasana yang menyenangkan  

4. Mengusahakan agar anak-anak turut serta dalam pelajaran 

5. Memberikan pujian (hadiah) atas prestasi peserta didik 

6. Pekerjaan dan tugas harus sesuai dengan kematangan dan kesanggupan anak 

7. Memotivasi peserta didik agar rajin belajar 

8. Memberikan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik 

9. Menghargai pekerjaan murid 

10. Memberi  sanksi dan kritik dengan senyuman 
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  Berkaitan dengan upaya guru Pendidikan Agama Islam yaitu 

mengusahakan agar tujuan pelajaran menjadi jelas dan menarik, upaya ini 

menurut penulis sangat tepat dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi efektivitas 

keberhasilan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

  Adapun penyampaian tujuan Penyampaian yang dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam diawal pertemuan dimaksudkan sebagai pedoman dan 

panduan dalam kegiatan belajar peserta didik. Dengan penyampaian tujuan yang 

jelas dapat membantu pendidik dalam menentukan materi pelajaran, metode atau 

strategi pembelajaran, alat, media dan sumber belajar, serta dalam menentukan 

dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar peserta didik 

  Berdasarkan hasil pembahasan bahwa upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan minat belajar yaitu guru harus antusias mengenai 

pelajaran yang diberikannya, upaya ini menurut penulis telah dintunjukan oleh 

guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, hal ini karena sosok guru yang 

menyenangkan akan meningkatkan minat siswa dalam belajar dan akan 

menhindarkan dari perasaan jenuh di kelas atau bahkan perasaan malas untuk 

pergi ke sekolah.  Begitu juga sebaliknya, apabila guru tidak mampu menjadi 

sosok yang berkesan baik dalam diri siswa, tentu apa yang dilakukan oleh guru 

tersebut akan terlihat kurang menarik atau bahkan menjenuhkan bagi siswa. 

Apabila hal tersebut terjadi, siswa akan merasa tidak bersemangat dalam 

menerima pelajaran termasuk untuk ketika akan belajar secara individual. 

  Berkaitan dengan upaya guru Pendidikan Agama Islam yaitu menciptakan 

suasana yang menyenangkan, upaya ini menurut penulis sudah sangat tepat 
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dilakukan yaitu melakukannya dengan menggunakan metode belajar yang 

bervariasi seperti metode ceramah, metode demontrasi, studi pustaka, metode 

tanya jawab, metode penugasan, metode lain, metode unjuk kerja dan lain-lain. 

  Selain menggunakan metode belajar yang bervariasi sesuai dengan materi 

pelajaran, guru Pendidikan Agama Islam juga menggunakan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan, hal ini dikarenakan di era globalisasi 

(modern) ini merupakan zaman yang penuh dengan teknologi canggih. Dalam 

mengembangkan pendidikan di sekolah tentunya tidak akan terlepas dengan 

teknologi pembelajaran. Misalnya dengan adanya internet, komputer dan media 

informasi yang lain. 

  Guru Pendidikan Agama Islam dalam upayanya meningkatkan minat 

belajar Pendidikan Agama Islam juga selalu menghubungkan pelajaran dengan 

kebutuhan anak. Hal ini sudah tepat dilakukan oleh guru karena mengaitkan 

materi pelajaran dengan konteks keseharian peserta didik akan menjadikan 

pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah sebagai pengetahuan yang 

bermanfaat. Walaupun beberapa materi pelajaran agak sulit untuk dihubungkan 

dengan keseharian peserta didik, banyak pula materi-materi pelajaran yang 

dengan mudah dapat kita hubungkan. 

  Berkaitan dengan upaya guru Pendidikan Agama Islam yaitu memberikan 

pujian (hadiah) atas kemajuan anak, hal ini karena pemberian hadiah dan 

penghargaan mempunyai pengaruh yang penting dalam menentukan minat belajar 

peserta didik. Peserta didik  cenderung lebih bersemangat belajar apabila hasil 

belajarnya nanti diberi suatu penghargaan.  
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  Pemberian penghargaan itu baik berupa hadiah, pujian atau bonus nilai 

merupakan tingkat kepuasan tersendiri bagi peserta didik  dalam mencapai 

prestasi belajar, baik berasal dari guru maupun oarangtua karena dengan hal itu 

peserta didik  merasa dihargai atas hasil usaha mereka dalam belajar. Sebaliknya 

peserta didik  yang tidak diberikan penghargaan merasa tidak dihargai dan 

cenderung kurang bersemangat dalam belajar. Namun yang penting adalah 

pemberian penghargaan kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi seperti 

peralatan alat tulis maupun lainnya harus mendapat support dari sekolah karena 

tidak mungkin seorang guru selalu memberikan hadiah yang dikeluarkan dari 

modal sendiri. 

  Berkaitan dengan upaya guru Pendidikan Agama Islam yaitu memberi 

tugas harus sesuai dengan kematangan dan kesanggupan anak. Sebagaimana hasil 

penelitian bahwa guru selalu memberi tugas mandiri dan kelompok kepada 

peserta didik setelah selesai menjelaskan materi pelajaran untuk mengukur 

sejauhmana kemampuan peserta didik dalam menyerap materi pelajaran. 

  Namun yang perlu diperhatikan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 

memberikan tugas kepada peserta didik adalah jangan sampai tugas yang 

diberikan diluar kemampuan peserta didik dan kapasitasnya jangan terlalu banyak 

karena peserta didik bukan hanya mendapatkan tugas mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam saja namun juga mata pelajaran yang lain, karena apabila terlalu 

banyak dalam memberikan tugas maka dikhawatirkan peserta didik tidak mampu 

mengerjakan tugas tersebut karena waktumya terbatas. 
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  Berdasatkan hasil pembahasan juga menyebutkan bahwa upaya guru 

Pendidikan Agama Islam yaitu memotivasi peserta didik agar rajin belajar, upaya 

ini memang harus dilakukan oleh guru karena memotivasi siswa agar rajin belajar 

dapat menumbuhkan cita-cita anak setinggi-tingginya. Dengan tertanamnya suatu 

cita-cita yang tinggi mau tidak mau akan mendorong seseorang untuk berupaya 

sekuat tenaga untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Dengan tumbuhnya 

cita-cita pada seorang anak, maka akan menjadi pendorong untuk giat belajar 

tanpa merasa terpaksa dan tertekan.  

  Hanya saja yang perlu diperhatikan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

adalah dalam memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik jangan 

mudah jenuh dan bosan dan harus dilakukan setiap saat dan kesempatan, karena 

peserta didik memang harus selalu diberikan semangat setiap saat dan bukan 

hanya sekali atau dua kali saja. 

  Berdasarkan hasil pembahasan juga diketahui bahwa upaya guru 

Pendidikan Agama Islam yaitu memberikan evaluasi terhadap kemampuan peserta 

didik, upaya ini menurut penulis harus dilakukan  oleh guru karena setiap selesai 

menyampaikan materi pelajaran perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui 

kemamapuan peserta didik dalam menyerap pelajaran.  

  Pemberian evaluasi yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

yang dilakukan setiap mau mengakhiri pelajaran untuk memberikan evaluasi 

terhadap peserta didiknya harus dilakukan dengan cara yang berbeda beda dan 

jangan monoton supaya peserta didik tidak mudah bosan, kemudian apabaila 

terdapat peserta didik yang hasil evaluasinya kurang harus diberikan tindakan 
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lanjutan seperti memberi tugas untuk dikerjakan dirumahnya atau yang lainnya 

agar evaluasi yang dilakukan betul-betul tuntas dan konfrehensif. 

  Berdasarkan hasil pembahasan bahwa upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan minat belajar yaitu yaitu menghargai pekerjaan murid, 

dimana setelah selesai proses pembelajaran diberikan umpan balik terhadap 

kemampuan pesera didik dalam menyerap materi pelajaran baik dengan tugas, 

latihan soal, PR, ulangan harian. Setelah peserta didik mendapatkan tugas 

kemudian dikumpulkan, maka langkah saya adalah mengoreksi hasil pekerjaan 

tersebut kemudian hasilnya dibagikan kepada peserta didik agar mereka 

mengetahui hasil terhadap tugas yang diberikan. 

  Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 

memberikan evaluasi kepada peserta didik bukan hanya bersifat formalitas dalam 

artian hanya memberikan berbagai macam tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik, namun setelah tugas tersebut dikerjakan dan dikumpulkan kemudian 

tidak dtindaklanjuti oleh guru dalam artian dikoreksi dan hasilnya dibagikan 

kepada peserta didik dan tidak dibiarkan menumpuk begitu saja baik di sekolah 

maupun di rumah. 

  Berkaitan dengan upaya guru Pendidikan Agama Islam yaitu memberi  

sanksi dan kritik dengan senyuman, upaya ini menurut penulis sangat tepat 

dilakukan oleh guru agar peserta didik yang pernah melakukan kesalahan dan 

pelanggaran kemudian diberikan sanksi tidak merasa rendah diri karena 

pemberian hukuman dan sanksi dimaksudkan sebagai salah satu motivasi yang 
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diharapkan dan memotivisir semua kegiatan belajar peserta didik  sehingga 

tercapai tujuan yang diharapkan.  

  Hal penting yang harus diperhatikan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

adalah agar pemberikan hukuman dan sanksi yang diberikan kepada peserta didik 

tersebut bersifat dan mendidik dan memberikan efek jera dan bukan sebaliknya 

bersifat menyiksa dan menyakitkan karena akan berakibat fatal bagi psikologi dan 

fisik peserta didik, kemudian apabila menghadapi peserta didik yang terlalu sering 

mendapatkan hukuman dan sanksi agar mencari cara dan strategi agar peserta 

didik tersebut tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. 


