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ABSTRAK 

Oleh: 

Ariyensi Falori 

Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak  

Di MIN 10 Bandar Lampung 

Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh keberhasilan plaksanaan kegiatan 

belajar mengajar, yakni keterpaduan antara kegiatan guru dengan kegiatan 

peserta didik dan keterpaduan antara komponen-komponen dalam pembelajaran 

yaitu Tujuan, Materi. Mata pelajaran Aqidah Akhlak merupakan salah satu mata 

pelajaran Agama Islam yang diajarkan oleh guru di Madrasah Ibtidaiyah, 

perbedaan pengetahuan dan pemahaman, serta dorongan keingin tahuannya 

tentang mata pelajaran Aqidah Akhlak pada peserta didik akan sangat 

berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapainya . 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai motivasi belajar pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak kelas VB (lima) MIN 10 Bandar Lampung sehingga 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini: “motivasi belajar Peserta 

didik  Pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MIN 10 Bandar Lampung” . 

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dari penelitian ini 

adalah kepala sekolah, guru aqidah akhlak serta peserta didik MIN 10 Bandar 

Lampung, sedangkan untuk data sekundernya penulis menggunakan buku-buku 

yang berkaitan dengan Motivasi Belajar. Data dianalisis dengan kualitatif melalui 

teknik analisis data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan 

penarikan kesimpulan (verifikasi). 

Hasil analisis data memberikan kesimpulan bahwa Motivasi belajar peserta 

didik sudah tampak dalam diri peserta didik mulai dari kemandirian, ketekunan , 

keuletan dan prestasi dalam belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak. hal itu tidak 

terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan guru Aqidah Akhlak namun ada 

beberpa yang masih menjadi faktor penghambat dalam membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik seperti ketersediaan buku paket yang digunakan dan  sarana 

dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran Aqidah Akhlak. 
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MOTO 

                       

Artinya: “Allah SWT tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak 

merobah sebab-sebab kemunduran mereka”. (QS Ar-Ra’d: 11)
1
 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Diponegoro, Jawa Barat, 2005). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan pengertian terhadap kata-kata yang terdapat pada judul tersebut. 

Sehingga dengan demikian akan memperjelas pokok permasalahan yang 

menjadi bahan kajian selanjutnya. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini 

adalah “Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak  Di  MIN 10 Bandar  Lampung”. 

 Untuk mengetahui pokok bahasan yang terkandung dalam judul 

penulisan skripsi ini akan dipaparkan dibawah ini yaitu sebagai berikut:  

1. Motivasi Belajar 

Kata “motiv”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu, Motiv dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi mencapai suatu tujuan, bahkan motiv dapat diartikan sebagai 

kondisi intern (ke-siapsiagaan), Berawal dari kata motiv itu maka motivasi 

dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.
1
 Jadi 

motivasi yaitu dorongan dari dalam maupun dari luar seseorang untuk 

mengetahui sesuatu hal atau pristiwa. 

                                                             
1
 Sudirman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Pt Raja Grafindo 

Persada, 2012), hal. 73 
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2. Peserta Didik 

Peserta adalah orang yang ikut serta atu mengambil bagian.
2
 Didik 

disini pemelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran.
3
 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui peroses pembelajaran pada 

jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun 

pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.  

Jadi Peserta didik disini adalah peserta didik MIN 10 Bandar Lampung yang 

mengikuti pemblajaran yang dalam hal ini peserta didik dalam pendidikan 

formal. 

3. Aqidah Akhlak 

Menurut Muhamad Daud Ali yang dimaksud dengan  Aqidah dalam 

bahasa Arab (dalam bahasa indonesia di tulis Aqidah), menurut etimologi, 

adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian ia mengikat dan menjadi 

sangkutan atau gantungan segala sesuatu . dalam  pengertian teknis artinya 

adalah Iman atau keyakinan.
4
 

Mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah salah satu bidang ilmu yang 

menjadi yang menjadi pembahasan dalam pelajaran hal ihwal, tingkah laku, 

budi pekerti tabiat, dan tindak tanduk yang telah menjadi kebiasaan. Dengan 

demikian pelajaran Aqidah Akhlak memiliki pengertian hal-hal yang diyakini 

                                                             
2
 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual, (Bandung: Refikaaditama,2010), 

Cet Ke-1, hal. 267 
3
 Ibid, hal. 263 

4
 Mohamad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hal. 

199 
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kebenaran nya oleh hati setiap muslim yang didasarkan kepada petunjuk Allah 

dan para Rasul-nya dalam membedakan yang baik dan yang buruk dalam 

kehidupan sosial.  

4. MIN 10 Bandar Lampung 

MIN 10 bandar lampung adalah salah satu diantara MIN yang ada di 

bandar lampung pada jenjang madrasah ibtidaiyah yang dalam penulisan 

karya ilmiah berbentuk skripsi ini menjadi objek lokasi penelitian.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

membahas secara lebih dalam mengenai Motivasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak di MIN 10 Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Judul skripsi ini dijadikan sebagai topik oleh penulis berdasarkan 

pertimbangan dan kegunaan sebagai berikut : 

1. Untuk melihat sejauh mana tingkat motivasi belajar peserta didik 

dalam mempelajari mata pelajaran aqidah akhlak. 

C. Latar belakang maslah  

Pendidikan secara tidak disadari merupakan awal sebuah peletakan 

sebuah nilai-nilai peradaban kebudayaan manusia yang ada didunia ini, Suatu 

peroses yang diharapkan dalam sebuah usaha pendidikan adalah peroses yang 
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terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik  (manusia) kepada titik 

optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah 

terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia yang 

individual dan sosial serta hamba tuhan yang mengabdikan diri kepadanya. 

Oleh karena itu proses pendidikan adalah bersifat long life education yang 

dapat dimaknai bahwa untuk melestarikan kebudayaan masyarakat yang 

berpendidikan dilakukan melalui peroses yang tanpa akhir atau pendidikan 

sepanjang hayat.
5
 

Menurut Syaiful Sagala dalm bukunya pendidikan adalah segala 

situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman 

belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. 

Dalam arti sempit pendidikan adalah pengajaran yang di selenggarakan 

umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.
6
 

 

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, 

akan tetapi lebih di tekankan pada peroses pembinaan kepribadian anak didik 

secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa.
7
 Setiap orang 

termasuk anak kecil memiliki rasa ingin tahu (curiosity). Anak selalu bertanya 

tentang hal-hal yang dilihat,  didengar,  diraba,  dicecap bahkan dirasakannya. 

Orangtua kadang-kadang kehabisan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 

                                                             
5
 Nur Asiah, Inovasi Pemblajaran, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 

2013), hal. 1 
6
 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran,  (Bandung, Cv Alfabeta, 2013),  

Cet Ke-11, hal 1 
7
  Ibid, hal. 3 
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apa itu, untuk apa ini, untuk apa itu, mengapa begini, mengapa begitu, 

darimana ini, ke mana itu dan masih banyak yang lainnya.
8
 

Fokus kegiatan pembelajaran di sekolah adalah interaksi pendidik dan 

peserta didik dalam mempelajari suatu materi pelajaran yang telah tersusun 

dalam suatu kurikulum yang dalam hal ini pada mata pelajaran aqidah akhlak. 

Kegagalan pendidik dalam menyampaikan materi ajar selalu bukan karena ia 

kurang menguasai bahan, tetapi karena ia tidak tahu cara menyampaikan 

materi pelajaran tersebut dengan baik dan tepat sehingga peserta didik dapat 

belajar dengan suasana menyenangkan dan juga mengasikkan. 

Pengajaran tradisonal menitikberatkan pada metode imposisi, yakni 

pengajaran dengan cara menuangkan hal-hal yang dianggap penting oleh guru 

bagi murid. Cara ini tidak mempertimbangkan apakah bahan pelajaran yang 

diberikan itu sesuai atau tidak dengan kesanggupan, kebutuhan, minat, dan 

tingkat kesanggupan/perkembangan, serta pemahaman peserta didik, tidak 

pula diperhatikan apakah bahan-bahan yang diberikan itu didasarkan atas 

motif-motif dan tujuan yang ada pada peserta didik.
9
 Dilihat dari sudut proses 

bahwa pendidikan adalah peroses dalam rangka mempengaruhi pesrta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan nya 

dan yang akan menimbulkan perubahan pada dirinya yang memungkinkan 

                                                             
8
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Pt Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal. 3 
9
 Oemar Hamalik, proses belajar mengajar, (Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2013), 

hal. 157  
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sehingga berfungsi sesuai komfetensinya dalam kehidupan masyarakat.
10

 

Untuk mencapai hal tersebut diatas, Perlu ditumbuhkan motivasi yang kuat 

untuk meraih suatu yang dicita-citakan. 

Menurut Oemar hamalik motivasi adalah purubahan energi dalam diiri 

(pribadi) seorang yang di tandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi utuk 

mencapai tujuan.
11

 Motivasi memiliki dua komponen, yakni komponen dalam 

dan komponen luar.
12

 

Motivasi yang tumbuh baik secara internal maupun eksternal.Dengan 

motivasi yang kuat di harapkan dapat memacu meningkatkan kualitas dan 

potensi sumber daya manusi. Khususnya prestasi dalam bidang pendidikan 

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan yang menyebutkan : “Pembangunan nasional dibidang pendidikan 

adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  serta berakhalak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
13

 Adpun tujuan khusus pendidikan 

aqidah akhlak dipelajari sejak tingkat ibtidaiyah adalah sebagai berikut 

1. Memberikan ilmu pengetahuan agama islam yang sesuai dengan 

tingkat kecerdasan  

                                                             
10

 Lok- Cit, hal. 4 
11

 lok-cit, hal. 158 
12

 ibid, hal. 159 
13

 Undang-Undang  Dasar Ri No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Kloang Klede, 2003),  hal. 1 
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2. Membangkitkan anak didik agar mereka beramal soleh dan 

berakhlak mulia.
14

 

Pendidikan Agama merupakan bagian terpenting untuk membina, 

memperbaiki serta melestarikan nilai-nilai agama yang harus di laksanakan 

oleh guru beberapa individu yang sedang dalam masa perkembangan. Oleh 

sebab itu materi dalam tehnik penyampaian pelajaran agama haruslah 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan,  kematangan dan kecerdasan anak 

tersebut. 

 Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat lukman ayat 13 yang berbunyi: 

                                 

Artinya:“Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar”.
15

 

Aqidah-Akhlak merupakan bagian dari pelajaran agama Islam yang 

ada di Madrasah Ibtidaiyah yang bertujuan agar peserta didik dapat 

memahami ajaran Agama Islam secara sederhana sehinggga dapat digunakan 

sebagai pedoman hidup dan amal baik dalam hubungan nya dengan Allah 

maupun hubungan nya dengan masyarakat dan alam lingkungan nya. 

                                                             
14

 Zuhairini, Dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama,( Surabaya, PtNasional, 

1983), hal. 47 
15

 Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta,Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1992), hal.654 
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Aqidah Akhlak terdidi dari dua buah kata dimana kedua-dua nya 

mempunyai pengertian tersendiri. Yang dimaksud dengan aqidah dalam 

bahasa Arab (dalam bahasa Indonesia ditulis Aqidah) menurut etimologi, 

adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian, karena ia mengikat dan menjadi 

sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya 

adalah iman atau keyakinan.
16

 

akhlak yakni keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang 

melahirkan perbuatan, mungkin baik mungkin buruk. Perkataan akhlak dalam 

bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab akhlak, bentuk jamak dari kata 

Khuluq atau Al-khuluq, yang secara etimologis (bersangkutan dengan cabang 

ilmu bahasa yang menyelidiki asal usul kata serta perubahan-perubahan dalam 

bentuk dan makna), antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabi’at. Dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan 

perbuattan (prilaku, tingkah laku) mungkin baik, mungkin buruk,.
17

 

Dari pendapat tersebut diatas, maka dapat diambil suatu pengertian 

bahwa aqidah adalah kepercayaan yang harus diyakini kebenarannyaoleh hati, 

yang dengan menyadari serta meyakini kekuatan dan kebenarannnya. Jiwa 

menjadi tenang karena menjadi yakin dan mantap atas kebenarannya tanpa 

harus ragu sebagai pedoman dalam kehidupan. Sedangkan akhlak yaitu 

                                                             
16

 Lok-cit, hal. 199 
17

 Ibid, hal. 345 
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tingkah laku kebiasan yang muncul tanpa disengaja atu direncanakan itu lah 

yang harus dididik sejak jenjang ibtidaiyah supaya generasi yang akan datang 

tidak keluar dari ajaran akhlakul karimah. 

dalam buku Metodik Khusus Pendidikan Agama. Zuhairini, Dkk, 

mengemukakan bahwa faktor-faktor pendidikan itu ada lima macam, dimana 

faktor yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat.  

Adapun kelima faktor tersebut yaitu : 

1. Anak didik  

2. Pendidik  

3. Tujuan Pendidikan  

4. Alat-alat Pendidikan 

5. Milleu/lingkungan.
18

 

Dari kelima faktor-faktor tersebut antara yang satu dengan yang lain 

sangat erat hubungan nya. Dan dari poin satu hingga poin lima saling 

berhubungan erat, kesemuanya menentukan berhasil atau tidaknya tujuan 

pendidikan agama yang dilaksanakan.  Dengan demikian jika salah satu faktor 

tersebut tidak saling melengkapi, maka proses proses belajar mengajar tidak 

akan berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, kelima faktor pendidikan tersebut 

dalam proses belajar harus dihadirkan. 

Terutama dalam pendidikan agama khususnya bidang studi aqidah 

akhlak yang mana bidang studi aqidah akhlak akan membentuk kepribadian 

                                                             
18

 Zuhairini, Dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1991). Cet Ke-8, hal.  28 
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peserta didik, baik hubungannya sesama makhluk sosial, lingkungan 

sekitarnya dan hubungan dengan sang penciptanya Allah SWT. 

Dari pengertian diatas sangat penting pendidikan aqidah akhlak sejak 

dini dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. maka dari 

itu pesan yang disampaikan seorang pendidik kepada peserta didik dapat 

diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 

langkah yang harus ditempuh dalam upaya membantu mewujudkan 

tujuan diatas adalah dengan menumbuhkan dan membina motivasi kepada 

para pelaku pendidikan, terutama motivasi para peserta didik yang merupakan 

harapan bangsa sejak dini untuk memacu prestasi dalam segala bidang, agar 

menjadi generasi-generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa kini 

dan masa yang akan datang. 

Masih banyak peserta didik yang memiliki prestasi belajar yang 

rendah dan mengecewakan, hal tersebut diduga karena salah satu faktor 

penyebabnya adalah motivasi belajar peserta didik yang rendah dan tidak 

adanya rasa tanggung jawab, Terhadap pendidikan yang sedang mereka 

tempuh. Karena tidak adanya visi kedepan sebagai motivasi belajar untuk 

mempersiapkan diri menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang. 

Untuk mencapai prestasi yang maksimal.Perlu adanya motivasi yang 

kuat yang tumbuh didalam jiwa peserta didik. Terutama yang ditumbuhkan 

oleh guru yang sebagai pengajar, agar para peserta didik selalu terdorong 
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untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka.Seberapa 

pentingkah motivasi ini dalam ilmu pengetahuan ? berapa banyak orang yang 

berubah jalan hidup dan keyakinannya dalam waktu yang sangat pendek, dari 

seorang penjahat besar, tiba-tiba menjadi seorang yang baik, rajin, dan tekun 

beribadah. Seolah-olah ia dalam waktu singkat dapat berubah menjadi orang 

lain. Dan sebalik nya juga, ada terjadi orang yang berubah dari patuh dan 

tunduk kepada agama, menjadi orang yang lalai dan suka menentang agama.
19

 

Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi.Belajar 

adalah kegiatan yang mengubah tingkah laku melalui latihan dan pengalaman 

sehingga menjadi lebih baik sebagai hasil dari penguatan yang di landasi 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi belajar yaitu daya penggerak dari 

dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman.
20

 

Motivasi belajar bisa timbul karena faktor instrinsik atau faktor dari 

dalam diri manusia yang disebabkan oleh dorongan atau keinginan akan 

kebutuhan belajar, harapan, dan cita-cita. Dan faktor ekstrinsik juga 

mempengaruhi dalam motivasi belajar. Faktor ekstrinsik berupa adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang menyenangkan, dan kegiatan belajar 

yang menarik.
21

 

                                                             
19

 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung : Pt Remaja Rosda Karya,2004 ).Cet Ke-1, hal. 129 
20

 Iskandar,  Psikologi Pendidikan, (Bandung, Gaung Persada, 2009), hal. 181  
21

 Ibid, hal 182 
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Menurut Sardiman didalam bukunya bahwa orang beraktivitas karena 

adanya kebutuhan yang harus mendapat pemenuhan, baik itu kebutuhan 

pisikologis maupun kebutuhan biologis, dengan demikian motivasi akan 

selalu berkaitan dengan soal kebutuhan.
22

 

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan diatas, maka salah satu 

faktor yang mempengaruhi dalam suatu peroses belajar peserta didik terhadap 

pelajaran aqidah akhlak adalah memerlukan Motivasi para pesrta didik itu 

sendiri. Yang mana faktor motivasi ini sendiri sangat memegang peranan 

penting dalam terlaksananya proses belajar mengajar.  

Dari hal-hal diatas yang sangat penting dalam mengembangkan dan 

merangsang minat adalah alat-alat bantu. Suatu hal yang sangat penting adalah 

bahwa alat-alat bantu itu adalah suatu yang paling penting ataupun merupakan 

tulang punggung dalam merencanakan suatu pelajaran, melainkan bagian 

disatukannya penyajian pelajaran yang memberikan sambungan unik untuk 

mencapai tujuan pelajaran secara umum alat-alat peraga ini dapat 

menghasilkan atau mendekati realistis, alat-alat ini dapat dengan mudah 

membangkitkan dan merangsang motivasi dari sebuah kelas yang kurang 

aktif.
23

 

                                                             
22

 Sardiman Am, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, Rajawali Pers, 

1986), hal. 80  
23

 Thomas F. Staton, Cara Mengajar Dengan Hasil Yang Baik, Di Terjemahkan 

Oleh Thalela, (Bandung, Diponegoro, 1978), hal. 169 
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Berdasarkan pendapat diatas, jelas bahwa alat bantu atau sarana 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya membangkitkan dan 

merangsang motivasi peserta didik untuk mempelajari pelajaran aqidah akhlak. 

Motivasi peserta didik dalam belajar dapat memberikan peluang kepadanya 

untuk mencapai hasil yang baik dan maksimal. 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung (MIN 10) motivasi 

peserta didik terhadap pelajaran aqidah akhlak sangat kurang, meskipun 

lembaga tersebut merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah Negri yang ada di 

Bandar lampung, kurangnya minat peserta didik tersebut karena kurangnya 

ketersediaan alat media atau alat peraga.Sebagaimana yang di kemukakan 

kepala sekolah MIN 10 Bandar Lampung pada saat penulis meninjau ke lokasi 

rencana di adakannya penelitian ini nantinya ungkap beliau:  

Motivasi belajar peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran 

aqidah akhlak masih kurang begitu antusias, dimana kondisi ini ditandai oleh 

banyaknya peserta didik yang memperoleh nilai yang masih jauh dari kata 

cukup atau belum sempurna sedangkan untuk nilai mata pelajaran yang lain 

seperti Bahasa Indonesia,Fiqih. Kebanyakan mendapat nilai diatas mata 

pelajaran aqidah akhlak bahkan lebih dari Delapan puluh.
24

 

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan kepala MIN 10 Bandar 

Lampung diatas maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran aqidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 10 Bandar Lampung. 

                                                             
24

 Hasil Wawancara Dengan Kepala, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar 

Lampung Pada Tanggal, 23 Januari  2017. 
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Adapun tantangan yang sering di hadapi peserta didik dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak pada umumnya, disebabkan 

karena 4 (empat) faktor yakni: 

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri sendiri. 

2. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. 

3. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga. 

4. Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat.
25

 

Setelah penulis mengadakan observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

10 Bandar Lampung masih terdapat peserta didik yang memerlukan 

bimbingan dan dorongan secara fisikilogis agar peserta didik berantusias dan 

dapat mengikuti pelajaran aqidah akhlak secara aktif. Sebagaimana dikatakan 

kepala sekolah bahwa: “motivasi peserta didik dalam mempelajari mata 

pelajaran aqidah akhlak masih kurang begitu antusias”.
26

 

Menurut hasil pengamatan penulis pada saat observasi belangsung 

bahwa peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung kurang 

begitu antusias dan kurang bersemangat terhadap pelajaran aqidah akhlak, ini 

ditandai dengan: 

a) Peserta didik kurang aktif mengikuti pelajaran aqidah akhlak  

b) Peserta didik tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh 

                                                             
25

 Lok-cit. hal 71-77 
26

Hasil Wawancara Dengan Kepala, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar 

Lampung Pada Tanggal, 23 Januari  2017. 
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c) Peserta didik kurang aktif mengikuti jalannya pelajaran aqidah 

akhlak dan cendrung asik dengan kegiatan nya sendiri seperti 

mengobrol dengan teman sebangku, menggambar dan lain 

sebagainya.
27

 

Berdasarka data yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa 

peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negri 10 Bandar Lampung kurang antusias 

dan kurang begitu termotivasi untuk mengikuti dan memahami mata pelajaran 

aqidah akhlak. 

Berdasarka penjelasan serta paparan yang telah diuraikan diatas. 

Dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini penulis memilih motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran aqidah akhlak mengingat mata 

pelajaran aqidah akhlak yang didalam nya diajarkan tentang tatacara 

berhubungan dengan Allah SWT, manusia, sesama makhluk hidup, dan 

dengan alam maupun lingkungan. Penulis ingin mengetahui motivasi belajar 

peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran aqidah akhlak. Yang mana 

dalam penulisan skripsi ini penulis memilih kelas V/B sebagai objek 

penelitian. 

Berdasarkan pra survey yang dilakukan melalui metode wawancara, 

diperoleh gambaran mengenai upaya guru Aqidah Akhlak untuk 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik : 

“Saya sebagai guru Aqidah Akhlak telah berupaya untuk 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik upaya yang telah saya lakukan 

seperti memberikan tugas rumah supaya belajar dirumah memberikan 

                                                             
27

 Hasil Observasi, Pada Tanggal 26 November 2016   
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hukuman bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dan memberikan 

hadiah untuk peserta didik yang rajin mengerjakan tugas.
28

 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data mengenai motivasi 

belajar peserta didik kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung yang mana dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak 

diperoleh data tentang motivasi belajar peserta didik yang masih cukup 

rendah, sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel I 

Data tentang Motivasi belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MIN 10 Bandar Lampung 

No Indikator Motivasi 

belajar 

Rendah Sedang Tinggi Jumlah 

siswa 

kelas V/B 

1 Ketekunan 19 13 7 

40 
2 Keuletan 22 9 9 

3 Mandiri 18 14 8 

4 Prestasi 21 8 11 

Sumber: Dokumen MIN 10 Bandar Lampung TH. 2016/2017 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari keempat indikator 

motivasi belajar peserta didik kelas V/B masih banyak peserta didik yang 

masih rendah moitivasinya untuk mempelajari mata pelajaran aqidah akhlak 

di MIN 10 Bandar  Lampung. Bila kondisi ini dibiarkan dan tidak adanya 

perbaikan dari guru untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran aqidah akhlak maka akan menimbulkan rendahnya aqidah dan 

akhlak pada peserta didik. Oleh karena itu, guru aqidah akhlak sebagai guru 

                                                             
28 Nurlaili, guru Aqidah Akhlak MIN 10 Bandar Lampung, Wawancara, 23 Januari 2017 
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yang mengajarkan tentang akhlak harus berupaya sekuat mungkin untuk dapat 

merubah sifat peserta didik tersebut yang mengarah kepada akhlak yang 

tercela kearah akhlak yang terpuji. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa guru 

aqidah akhlak telah melakukan berbagai macam upaya untuk membina dan 

menggugah motivasi peserta didik baik dari kesadaran diri peserta didik untuk 

mempelajari mata pelajajaran aqidah akhlak maupun metode-metode 

pemblajaran yang digunakan guru untuk mendorong atau memotivasi peserta 

didik untuk mempelajari mata pelajaran aqidah akhlak di MIN 10 Bandar 

Lampung. 

Setelah upaya yang dilakukan oleh guru aqidah akhlak sepenuhnya 

dilakukan, maka yang diharapkan adalah perubahan sikap peserta didik yang 

lebih giat lagi dan lebih bersungguh-sungguh untuk mempelajari mata 

pelajaran aqidah akhlak. 

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mempelajari lebih luas lagi 

dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “MOTIVASI 

BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN  AQIDAH 

AKHLAK DI MIN 10 BANDAR LAMPUNG”. 

D. Identifikasi Maslah 
 

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa maslah yang 

dapat diidentifikasi diantara nya yaitu:  
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1. Motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

2. Mengetahui motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak. 

E. Fokus Masalah 

Fokus masalah yaitu batasan masalah didalam penelitian yang berisi 

masalah yang masih umum.
29

Agar skripsi ini tidak menimbulkan banyak 

persepsi, maka penelitian ini di fokuskan pada “Motivasi belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak”. 

 

F. Rumusan Masalah  

Masalah menurut Winarno Surakhmad Masalah adalah; “setip 

kesulitan yang menggerakkan manusia untuk mencari jalan kelur atau solusi 

dari masalah yang tampak”.
30

Dari pendapat tersebut penulis dapat 

menyimpulkan, bahwa maslah adalah setiap kesulitan yang datang dan timbul 

dimana setiap kesulitan tersebut menuntut adanya pemecahan dan solusi 

sehingga ditemukan jalan keluarnya. 

Berdasarkan latar belakanng maslah diatas dirumuskan masalah yaitu 

sebagai berikut : “Bagaimana Motivasi belajar peserta didik pada mata  

pelajaran Aqidah Akhlak” 

 

                                                             
29 Sugiyono, memahami penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 32 
30

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung, Tarsito,1990) hal. 

34 
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G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan Proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak di MIN 10 Bandar Lampung. 

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi : 

a. Lembaga sekolah untuk menambah kualitas dari Madrasah yang 

menjadi obyek penelitian pada penulisan Skripsi yang dalam 

penelitian ini di MIN 10 Bandar Lampung. 

b. Bagi guru/tenaga pendidik sebagai bahan acuan untuk 

menumbuhkan Motivasi belajar. 

c. Bagi peneliti lain sebagai sumbang pemikiran untuk 

dikembangkan lebih luas lagi nantinya. 

H. Metode Penelitian Yang Di Pakai 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif 

yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau 

meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya 

dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah 

ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan 

ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang 
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diamati.
31

 Disebut kualitatif karena sifat-sifat data yang dikumpulkan berupa 

data narasi dan tidak menggunakan alat ukur data kuantitatif. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung data sebenarnya, data yang pasti 

yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.
32

 Penelitian ini 

menggunakan kata-kata dan rangkaian kalimat, bukan merupakan deretan 

angka atau statistik. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan motivasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran aqidah akhlak. 

2. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.
33

 Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan 

faktor konstektual. Untuk mendapatkan informasi dari sumber data, 

dilakukan melalui pengamatan atau wawancara yang merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Kegiatan ini akan 

bervariasi dari situasi satu kesituasi lainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menetapkan sumber data 

untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti, adapun sumber 

data primer dari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan peneliti dari 

                                                             
31

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan 

Penelitian, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 24 
32

Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung, 

Alfabeta, 2012), hal.  9. 
33

 Moleong  J. Lexi, Metode  Penelitian  Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

hal. 157 
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sumber utamanya, dalam hal ini yang menjadi sumber utamanya adalah guru 

serta peserta didik serta yang menunjang sumber data yang di butuhkan 

dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini yang ada dilingkungan 

MIN 10 Bandar Lampung. 

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh peneliti tidak 

secara langsung dari subjek ataupun objek secara langsung, akan tetapi pihak 

lain seperti lembaga-lembaga terkait dan buku-buku yang berkaitan dengan 

motivasi belajar,  serta seluruh narasumber pendukung dalam penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa metode, metode observasi, metode interviu dan 

metode dokumentasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian berbagai 

metode yang telah di sebutkan di atas akan di paparkan di bawah ini yakni: 

a. Metode Pengamatan   

Menurut Hamid Patilima metode pengamatan merupakan sebuah 

teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun 

kelapangangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 

pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.
34

  

 

Dengan demikian dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini 

penulis gunakan untuk menemukan data tentang aktivitas atau proses 

belajar mengajar pada kelas VB di MiN 10 Bandar Lampung. 

 

                                                             
34 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 63 
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b. Metode Wawancara 

Menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah wawancara adalah suatu 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari 

sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab baik dengan 

satu orang atau dengan kelompok.
35

 

Dengan demikian metode wawancara merupakan alat pengumpul data 

melalui Tanya jawab secara langsung untuk berkonsultasi tentang suatu 

maslah atau informasi yang ingin digali dari topik yang telah ditentukan 

sebelumnya. Wawancara yang penulis gunakan didalam penelitian ini 

yakni jenis wawancara bebas terpimpin, yang dimaksud bebas terpimpin 

yaitu: penulis menyiapkan kerangka pertanyaan sebelum wawancara 

dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. 

Penulis memberikan hak yang sebebasnya dalam arti masih masuk 

kedalam topik pembahasan kepada narasumber yang akan digali 

informasinya dalam hal menjawab pertanyyaan-pertanyaan yang diajukan 

kepada narasumber. Wawancara dalam hal ini penulis laksanakan kepada 

kepala MIN 10 Bandar lampung yang dalam kesempatan penelitian ini 

kepada bapak Suntari adapun yang menjadi topik nya yaitu mengenai 

proses belajar mengajar, serta usaha guru dalam upaya meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran aqidah akhlak. 

 

                                                             
35  lok-cit,  hal. 130 
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c. Metode Dokumentasi 

Menurut Sugiono dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah 

berlalu, dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, critera, biografi peraturan, kebijakan, yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, seketsa dan lain-lain.
36

 Selanjutnya menurut 

Koentjaraningrat, mengemukakan bahwa dokumentasi adalah: kumpulan 

data verbal yang berbentuk tulisan.
37

 

Jadi metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data 

atau keterangan melalui dokumen-dokumen dimana data atau keterangan-

keterangan yang diperlukan tidak biasa ada orang yang mengetahuinya 

lagi waktu peristiwa itu terjadi. Data yang akan dikumpulkan melalui 

metode dokumentasi ini adalah: penilaian hasil belajar peserta didik, 

keadaan peserta didik, keadaan guru, dan dokumen lainnya yang 

menunjang dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi yang 

berjudul “motivasi belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak”.  

4. Analisa Data 

Menganalisis data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar 

memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan sabagai hasil 

penelitian. Sebagaimana pendapat berikut: 

                                                             
36 Lok-cit, hal. 82 
37

 Koentjaraningrat, Metode-Metode  penelitian  masyarakat, (Jakarta, Gramedia, 

1986). Hal. 46 
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Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
38

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwasannya analisa data 

kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data 

yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau 

menjadi hipotesis.
39

 Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam 

penelitian, terlebih dahulu diolah dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data 

selanjutnya mencarinya bila diperlukan.
40

 

Jadi reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan 

pengkategorian data. Proses ini merupakan upaya penemuan tema-tema, 

konsep-konsep dan berbagai gambaran mengenai data-data, baik mengenai 

data-data, baik gambaran mengenai hal-hal yang serupa maupun yang 

                                                             
38

 Op.Cit, hal. 334 
39

 Ibid, hal. 335 
40

 Sugiyono, Metode  Penelitian Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2014), hal. 335 
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bertentangan. Reduksi data merupakan berpikir intesif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
41

 

Dengan demikian dapat dipahami dalam penyajian data ini akan 

dianalisis data yang bersifat deskriktif kualitatif yaitu dengan menguraikan 

seluruh konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian. 

Oleh karena itu semua data-data dilapangan yang berupa dokumen hasil, 

dokumen observasi hasil wawancara dan lain sebagainya, akan 

menganalisis sehinggan dapat memunculkan deskripsi tentang motivasi 

belajar. 

b. Data Display (penyajian data) 

Dalam penelitian kualitatif setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplay data. Proses ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam mengkonstruksi data kedalam sebuah 

gambaran sosial yang utuh, selalin itu untuk memeriksa sampai mana 

kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam mendisplaykan data 

selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan 

chart. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasaran 

apa yang telah difahami tersebut.
42

    

 

                                                             
41

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2014), hal. 93 
42

 Ibid,  hal. 95.  
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c. Verifikasi (penarikan kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Milles 

Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.
43

 Kesimpulan awal yang di kemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
44

 

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini, penulis menggunakan 

cara analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dengan lengkap 

dari lapangan, perlu mengadakan penelitian sedemikian rupa untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan yang berguna menjawab persoalan-

persoalan yang diajukan dalam penelitian. 

Setelah data diperoleh, baik hasil penelitian kepustakaan maupun hasil 

penelitian lapangan, maka data itu diolah kemudian dianalisis, sehingga 

menghasilkan kesimpulan akhir. Dalam pengolahan data yang diolah 

adalah hal-hal yang tercantum dan terekam dalam catatan lapangan hasil 

wawancara atau pengamatan. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif, jadi data yang dihasilkan berupa kata-kata, 

kalimat, gambar atau simbol. 

                                                             
43

 Ibid, hal. 99 
44

 Op.Cit. hal. 345. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Motivasi belajar 

1. Pengertian motivasi belajar  

 “Motivasi terdiri dari beberapa pengertian antara lain dalam bahasa 

Ingris yakni motive yang artinya penggerak.
1
  Menurut Oemar Hamalik 

dalam bukunya  motivasi menunjuk kepada semua gejala yang terkandung 

dalam stimulasi tindakan kearah tujuan tertentu dimana sebelumnya tidak ada 

gerakan menuju ke arah tujuan tersebut.
2
 Menurut Heri Gunawan motivasi 

adalah usaha-usaha untuk menyediakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu”.
3
 

 Motivasi adalah daya penggerak untuk melakukan suatu tindakan atau 

aktivitas dari diri seseorang, atau motiv seseorang dalam melakukan tindakan 

yang diinginkan yang timbul dari dalam dirinya tanpa ada paksaan siapapun 

atau dorongan yang timbul yang bersumber dari dalam jiwa seseorang untuk 

mewujudkan keinginannya. 

 Menurut Mc Donald, “Motivation is a energy change within the 

person characterized by affective arousel and anticipatorygoal reactions”. 

Motivasi adalah suatu perubahan energy di dalam peribadi seseorang yang di 

tandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan.
4
 Menurut 

Ridwan Abdillah dalam bukunya motivasi merupakan suatu energi dalam diri 

manusia yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan 

tertentu.
5
 

                                                             
1
Jhon M. Echol Dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), Cet. Ke-2,  hal 593 
2
Oemar Hamalik, Pisikologi Belajar Dan Mengajar, (Bandung, Sinar Baru 

Algensindo, 2012), Cet Ke-12 hal 173  
3 Heri Gunawan, kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 141 
4
Ibid, hal 173  

5
Ridwan Abdillah, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta, Pt Bumu Aksara, 2013), hal 49  
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 Dari pengertian yang dikemukakan oleh beberpa para ahli diatas 

mengenai motivasi dapat diambil kesimpulan: motivasi adalah suatu kondisi 

yang tercipta atau diciptakan untuk membangkitkan dalam diri individu untuk 

mencapai tujuan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan motivasi belajar 

yaitu segala sesuatu yang dapat memotivasi peserta didik untuk individu 

untuk belajar.
6
  

 Motivasi merupakan pendorong bagi perbuatan bagi seseorang. Iya 

menyangkut soal mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya 

sehingga iya berbuat demikian.
7
 Tingkahlaku yang ditimbulkan oleh situasi 

sangat dipengaruhi oleh seberapa besarnya motivasi yang ditimbulkan pada 

diri individu berarti pula perubahan energi yang dimanfaatkan akan semakin 

besar, serta didahului adanya reaksi-reaksi yang ingin dicapai. Jadi motivasi 

belajar sebagai sistem  bimbingan internal yang berusaha menetapkan fokus 

anak dalam belajar, namun harus berdiri pada dirinya sendiri dan 

berkompetisi melawan semua hal menarik lain pada eksistensi keseharian.
8
  

 Motivasi mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan belajar, 

dan pada umumnya belajar tanpa motivasi akan sulit untuk berhasil. Oleh 

                                                             
6
 Ibid,  hal 49 

7
 Ngalim Purwanto, Pisikologi Pendidikan, (Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 

2008), hal 81  
8
 Raymond J. Wlodkowski Dan Judith H. Jaynes, Motivasi Belajar, (Jakarta: Cerdas 

Pustaka, 2004), Cet. Ke-2, hal 12  
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sebab itu, pemblajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, 

minat yang dimiliki peserta didik.
9
 

 Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa motivasi belajar adalah “dorongan atau kekuatan dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki peserta didik”. 

2. Macam-macam motivasi belajar  

 Abdul majid dalam buku nya mengemukakan motivasi dibedakan 

menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrensik.
10

 

a. Motivasi intrinsik 

 Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berpungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan memiliiki 

tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam 

                                                             
9
 Of-Cit,  hal 49 

10
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung, Ptremaja Rosdakarya, 2013), hal 

310 
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bidang studi tertentu.
11

 Adapun yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik 

adalah:  

1) Adanya kebutuhan 

 keluarga memberikan motivasi kepada anak haruslah diawali dengan 

berusaha mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan-kebutuhan anak yang 

akan dimotivasi. Memahamami kebutuhan anak semata-mata untuk memberi 

peluang pada anak memilih berbagai alternatif yang tersedia dalam suatu 

lingkungan yang kaya stimulasi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

dipahami bahwa orangtua harus mengetahui kebutuhan anak. 

2) Persepsi individu mengenai diri sendiri 

 Seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak 

bergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang tentang 

dirinya sendiri akan mendorong dan mengaarahkan prilaku seseorang untuk 

bertindak.  

3) Harga diri dan prestasi 

 Faktor ini mendorong atau mengarahkan individu (memotivasi) untuk 

berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh 

                                                             
11

 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar,  (Jakarta, Pt Raja Grapindo 

Persada, 2012), hal  90   
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kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat, 

serta mendorong individu untuk berprestasi. 

4) Adanya cita-cita dan harapan masa depan 

  Dalam hal ini yang dimaksud dengan adanya cita-cita dan harapan 

masa depan yaitu, perlu pemberian dorongan yang tepat terhadap anak yang 

belum mengetahui pentingnya belajar yang menunjang terhadap pencapain 

cita-citanya.  

5)  Keinginan tentang kemajuan dirinya 

 Kemajuan dan keinginan diri ini menjadi salah satu keinginan bagi 

setiap individu. 

6)  Minat 

  Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga 

tepatlah jika minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar akan 

berjalan bila di sertai dengan minat, 

7)  Kepuasan kinerja  
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Kepuasan kerja lebih merupakan suatu dorongan afektif yang muncul 

dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang di inginkan dari suatu 

prilaku.
12

 

 Dari ketujuh macam motivasi diatas dapat diambil satu kesimpulan 

sebagai bentuk, bahwa dasar anak adalah memperoleh pendidikan dan 

bimbingan, hal ini diperlukan untuk menentukan status manusia sebagaimana 

mestinya.  

b. Motivasi ekstrinsik  

 Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berpungsinya 

karena adanya perangsang dari luar. Perlu ditegaskan bahwa motivasi 

ekstrinsik ini tidak baik dan tidak penting, dalam kegiatan belajar mengajar 

tetapi penting. Sebab keinginan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-

ubah dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar 

mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi 

ekstrinsik.
13

 Adapun hal-hal yang dapat menimbulkan motivasi ekstrinsik di 

antaranya yaitu:  

 

 

                                                             
12

 Of Cit, hal 312  
13

 Lok Cit,  hal 91  
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1) Pemberian hadiah 

  Hadiah merupakan alat pendidikan yang bersifat positif dan 

merupakan alat pendorong untuk belajar anak. Motivasi dalam bentuk hadiah 

ini dapat membuahkan semangat belajar dalam mempelajari materi-materi 

pelajaran.  

2) Kompetisi 

  Memang unsur persaingan itu banyak digunakan dalam dunia industry 

dan perdagangan, tetapi sangat baik jika di gunakan untuk meningkatkan 

kegiatan belajar anak.  

3) Hukuman  

 Hukuman merupakan pendidikan yang tidak menyenangkan, alat 

pendidikan yang bersifat negativ. Namun demikian, hukuman dapat menjadi 

alat motivasi atau dorongan untuk mempergiat belajar anak.  

      Ishom Ahmadi menyebutkan “hukuman adalah termasuk alat pendidik 

refresif yang bertujuan menyadarkan anak didik agar melakukan hal-hal yang 

baik dan sesuai dengan tata aturan yang berlaku”. Sebelum hukuman 

diberikan, hendaknya pendidikan atau orang tua mengetahui tahapan-tahapan 

seperti yang di sebutkan oleh Ishom Ahmadi, antara lain: pemberitahuan, 

teguran, peringatan, dan hukuman. 
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4) Pujian  

 Apabila anak berhasasil dalam kegiatan belajar, pihak keluarga perlu 

memberikan pujian pada anak. Positifnya tujuan tersebut dapat menjadi 

motivasi untuk meningkatkan prestasi jiaka pujian yang di berikan kepada 

anak tidak berlebihan. 

5) Situasi lingkungan pada umumnya 

 Setiap individu terdorong untuk berhubungan dengan rasa mempunyai 

dalam melakukan interaksi secara efektif dengan lingkungan nya. 

6) Sistem imbalan yang di terima 

 Imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas 

yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat memengaruhi motivasi atau dapat 

merubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek lain yang mempunyai 

nilai imbalan yang lebih besar. Prilaku di pandang sebagai tujuan sehingga 

ketika tujaun tercapai, akan timbul imbalan.
14

 

 Berdasarkan uaraian diatas, motivasi belajar yang terdapat pada diri 

anak dapat berubah.  Motivasi berkembang sesuai dengan taraf kesadaran 

seseorang akan tujuan yang hendak dicapainya. Semakin luas dan semakin 
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 Lok Cit, hal 314 
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sadar seseorang akan tujuan yang hendak dicapai akan semakin kuat pula 

motivasi untuk mencapainya.  

 Dalam pengertian luas, belajar dapat di artikan sebagai kegiatan 

pisiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam 

arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu 

pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya.
15

 

 “Menurut Abdul Majid belajar adalah sebuah proses penambahan 

bagian demi bagian informasi baru terhadap informasi yang telah mereka 

ketahui dan kuasai sebalumnya”.
16

  

 Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

dimana yang sebelumnya tidak mengetahu apa-apa menjadi tahu  melalui 

cara-cara yang semestinya ditempuh  baik dari materi maupun metode 

pengajarannya. Belajar adalah perkara yang terpuji dan merupakan dan 

merupakan jalan menuju jalan kemuliaan. 

 Aktivitas belajar sangat terkait dengan proses pencarian ilmu. Islam 

sangat menekankan terhadap pentingnya ilmu. Al-quran dan Al-sunnah 

mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan 

(wisdom), serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat 

yang tinggi. Didalam Al-Quran, al-ilm dan kata-katanya digunakan lebih dari 
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 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, Pt Grafindo 

Persada, 2012), Cet Ke-21 hal 21 
16

 Lok-Cit  hal 107  
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beberapa ayat pertama, yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. 

Menyebutkan pentingnya membaca, pena, dan ajaran untuk manusia. 

 Seperti firman Allah dalam Al-quran: 

                                    

                              

Artinya: “bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan 

tuhanmulah yang paling pemurah.yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak di 

ketahui nya. (QS. Al-Alaq 96: 1-5).
17

  

 

 Belajar dapat diartikan sebagai perubahan prilaku yang terjadi melalui 

pengalaman.segala bentuk perubahan yangt berlaku baik yang berbentuk 

kognitif, afektif maupun pisikomotor,dan terjadi karena peroses pengalaman 

dapat di kategorikan sebagai perilaku belajar. Adapun tujuan dari belajar itu 

sendiri ada tiga jenis yaitu: 

a.  Untuk mendapatkan pengetahuan. 

b. Penanaman konsep dan keterampilan. 

c.  Pembentukan sikap.
18

 

 Perubahan-perubahan prilaku yang terjadi secara kebetulan, tidak 

termasuk belajar. Pengertian belajar merupakan satu diantara beberapa paktor 

fisikologis yang turut berpengaruh dan berkaitan erat. termasuk kedalam nya 

                                                             
17

 Lok Cit hal 479  
18

 Lok Cit hal 28 
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yaitu motivasi belajar,  Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada 

dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Keinginan atau dorongan untuk 

belajar inilah yang disebut dengan motivasi.
19

 Dan menurut kamus besar 

bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang 

secara sadar atau tidak sadar dalam melakukan suatu gerakan dengan tujuan 

tertentu atau usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau 

sekelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang di kehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 

perbuatannya.
20

 

 Motivasi itu sesungguhnya merupakan seluruh proses seluruh gerakan 

yang mencakup berbagai rangsangan. Dorongan, atau daya penggerak bagi 

terjadinya prilaku dalam mencapai satu tujuan. Motivasi-motivasi yang 

timbul pada diri individu mempunyai peranan dan fungsi ganda yakni sebagai 

daya pembangkit suatu aktivitas individu dan sebagai penyeleksi setiap 

aktivitas yang dilakukan. Fungsi dan peranan motivasi memiliki 

kecendrungan yang sangat dominan dalam membentuk kepribadian individu 

secara optimal. 
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 Ibid, hal 40 
20

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. Ke-2, hal  593 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

 Menurut Abdul majid dalam bukunya ada beberapa ide yang dapat 

digunakan oleh guru untuk memotivasi siswa didalam kelas.
21

 Adapun 

beberapa ide untuk mempengaruhi motivasi belajar yaitu:  

a. Gunakan metode dan kegiatan yang beragam 

 Melakukan hal yang sama terus menerus bisa menimbulkan 

kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Cobalah untuk menghadirkan 

situasi yang baru yang dapat menghidupkan suasana serta memberiakan 

kesan pemblajaran yang tidak menjenuhkan. 

b. Jadikan siswa peserta aktif  

 Pada usia muda sebaiknya di isi dengan kegiatan, berkreasi, menulis, 

berpetualang, mendesain, menciptakan dan menyelesaikan duatu masalah. 

Jangan berikan jawaban apabila tugas tersebut  di anggap sanggup di lakukan 

siswa.  

c. Buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai 

 Buatlah proses belajar yang cocok dengan siswa dan sesuai minat 

mereka sehingga  menarik karena mereka dapat melihat tujuan dari belajar. 
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 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung, Ptremaja 

Rosdakarya, 2013). Ibid, hal 321  
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d. Ciptakan suasana kelas yang kondusif 

 Kelas yang aman tidak mendikte dan cendrung mendukung siswa 

untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya akan menumbuhkan motivasi 

untuk belajar. 

e. Berikan tugas secara proporsional 

 Jangan hanya berioreantasi pada nilai dan beri penekanan 

materi.jangan mengandalkan nilai untuk merombak sesuatu yang tidak sesuai 

dengan anda. 

f.  Libatkan diri anda untuk membantu siswa mencapai hasil  

 Arahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam proses 

belajar-mengajar, jangan hanya terpaku pada hasil ujian atau tugas, bantulah 

siswa dalam mencapai tujuan pribadinya dan terus pantau  perkembangan 

mereka. 

g. Berikan petunjuk pada siswa agar sukses dalam belajar 

 Jangan biarkan peserta didik berjuang sendiri dalam belajar terutama 

jika dianggap masalah yang akan diselesaikan terlalu sulit untuk diselesaikan 

sendiri oleh peserta didik. 
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h. Hindari kompetisi antar pribadi 

 Kompetisi bisa menimbulkan kekhawatiran yang bisa berdampak 

buruk bagi proses belajar dan sebagian siswa akan cendrung bertindak curang 

i. Berikan masukan  

 Berikan pada siswa dalam mengerjakan tugas mereka. Komentar 

positif akan membangun kepercayaan diri. Ciptakan situasi dimana anda 

percaya bahwa seorang siswa bisa maju dan sukses dimasa yang akan datang. 

j. Hargai kesuksesan dan keteladanan  

 Hindari komentar negative terhadap kelakuan buruk dan ferforma 

rendah yang di tunjukkan siswa . 

k. Antusias dalam mengajar 

 Antusiasme guru dalam mengajar merupakan faktor yang penting 

untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Upayakan untuk selalu 

tampil baik, percaya diri, dan antusias di depan kelas.  

l. Tentukan setandar yang tinggi (tetapi reallistis) bagi seluruh siswa  

 Setandar yang di harpkan oleh para guru terhadap para siswa nya 

memiliki damfak yang signifikan terhadap perporma dan kepercayaan diri 

mereka. 



41 
 

 

m. Pemberian penghargaan  

 Pemberian penghargaan seperti nilai, hadiah, dan sebagainya, 

mungkin efektif bagi sebagian siswa (biasa nya bagi anak kecil) tetapi metode 

ini harus digunakan secara hati-hati karena berpotensi menciptakan 

kompetisi. 

n. Ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dan kelas  

 Buatlah aktivitas yang melibatkan siswa dengan kawa-kawan mereka 

dalam satu kelas. Hal ini akan membagi pengetahuan, gagasan dan 

penyelesaian tugas-tugas individu siswa dengan seluruh siswa di kelas 

tersebut. 

o. Hindari penggunaaan ancaman  

 Jangan mengancam siswa dengan kekerasan, hukuman ataupun 

dengan nilai rendah. Namun guanakan hukuman yang malah memotivasi 

belajar siswa menjadi lebih giat lagi seperti berikan kepercayaan sepenuhnya 

bagi siswa untuk memecahkan masalah yang di berikan dengan caranya 

sendiri. 

p. Hindarilah komentar buruk  

 Gunakan komentar yang positif dan prilaku yang baik. Anda harus 

selektif dalam menggunakan kata-kata dan berbicara dalam kelas. Apabila 

tidak hati-hati, kepercayaan diri siswa akan mudah jatuh. 
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q. Kenali minat siswa  

 Para siswa mungkin berada dalam satu kelas, tetapi mereka memiliki 

kepribadian yang berbeda-beda. Pergunakan berbagai contoh dalam 

pembelajaran yang ada kaitannya dengan minat. Mereka untuk membuat 

mereka tetap termotivasi dalam belajar. 

r. Peduli dengan siswa  

 Para siswa akan menunjukkan minat dan motivasi pada para guru 

yang memiliki perhatian. Cobalah membangun hubungan yang positif dengan 

seluruh siswa dan coba kenali mereka sebagaimana anda memperkenalkan 

diri anda pada mereka.
22

 

  Penggerakan motivasi belajar didasarkan atas dasar prinsif-prinsif 

memberikan pujian lebih efektif dibandingkan dengan hukuman, pemuasan 

kebutuhan-kebutuhan pisikologis, motivasi yang timbul dari dalam individu 

lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar, penguatan atas 

dasar penguatan atauperbuatan yang sesuai dengan keinginan, motivasi 

mudah menjalar kepada orang lain, pemahaman tentang tujuan belajar, akan 

merangsang motivasi, tugas-tugas yang timbul dari dalam individu akan 

menimbulkan minat yang lebih besar, perlunya pujian yang datng dari luar, 

prosedur belajar yang berpariasi efektif untuk memelihara minat, minat 
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khusus berguna untuk mempelajari hal-hal lain, kegiatan yang dapat 

merangsang minat siswa yang kurang, tekanan kelompok siswa lebih efektif, 

motivasi terkait dengan kreativitas, kecemasan akan menimbulkan kesulitan 

belajar, kecemasan dan frustasi dapat membantu siswa berbuat lebih baik, 

tugas yang terlalu sukar dapat menyebabkan frustasi, tiap siswa memiliki 

tingkat frustasi dan toleransi yang berbeda. Teknik memotivasi peserta didik 

hendaknya berdasarkan kebutuhan, misalnya pemberian penghargaan atau 

ganjaran, angka dan tingkat keberhasilan dan aspirasi, pujian, persaingan, dan 

kerja sama.
23

  

  Berdasarkan uaraian di atas motivasi belajar yang terdapat pada diri 

anak dapat berubah. Motivasi berkembang sesuai akan taraf seseorang akan 

tujuan yang hendak di capainya. Semakin luas dan semakin sadar akan tujuan 

yang hendak dicapai akan semakin kuat pula untuk mencapainya dengan 

penerapan cara-cara yang telah disebutkan di atas maka akan sangat 

membantu dalam menentukan mewujudkan apa yang diinginkan dan sesuai 

dengan harapan yang telah direncanakan. 

4. Indikator Motivasi Belajar 

 Seseorang dapat dikatakan memiliki motivasi belajar dapat dilihat dari 

beberapa indikator. Menurut Iskandar indikator atau petunjuk yang dapat 
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Oemar Hamalik, Pisikologi Belajar Dan Mengajar, Bandung, Sinar Baru 

Algensindo, 2012), Cet Ke-12  hal 187 
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dijadikan sebagai acuan bagi motivasi belajar peserta didik adalah sebagai 

berikut. 

a. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar. 

b. Adanya keinginan, semangat dan kebutuhan dalam belajar.  

c. Memiliki harapan dan cita-cita masa depan. 

d. Adanya lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan baik.
24

 

  Melihat lima indikator tersebut cukup jika dijadikan sebagai acuan 

peneliti namun peneliti lebih menyederhanakan lima indikator yang telah 

disebutkan diatas menjadi empat aspek agar lebih mudah untuk dipahami 

adapun keempat aspek yang menjadi indikator motivasi belajar yakni: 

a. Ketekunan dalam belajar Aqidah Akhlak 

b. Keuletan dalam menghadapi kesulitan mata pelajaranAqidah akhlak 

c. Mandiri dalam belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak  

d. Prestasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak  

 

5. Upaya membangkitkan motivasi belajar dan ciri-ciri seseorang memiliki 

motivasi belajar 

 

a. Cara menggerakkan motivasi belajar peserta didik  

 Menurut Oemar Hamalik cara menggerakkan motivasi belajar peserta 

didik kurang lebih ada sebelas cara yang bisa diterapkan dalam proses 

pembelajaran untuk menggerakkan atau menggugah motivasi belajar peserta 

didik yakni:  

1.Memberi angka 

2.Pujian 

3.Hadiah 

4.Kerja kelompok 

5.Persaingan  

6.Tujuan dan level of aspiration 
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7.Sarkasme  

8.Penilaian  

9.Karyawisata dan ekskursi 

10. Film pendidikan  

11. Belajar melalui radio.
25

 

 Dari kesebelas cara yang telah disebutkan di atas memang tidak harus 

kesebelas cara di atas harus diimplementasikan dalam kegiatan atau proses 

belajar mengajar namun hanya dipilih beberapa saja mana yang dianggap 

paling tepat untuk menggerakkan atau menggugah motivasi belajar peserta 

didik dalam peroses pembelajaran khususnya mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

b. Ciri-ciri seseorang memiliki motivasi belajar 

 Menurut Gunawan di dalam bukunya peserta didik yang memiliki 

motivasi belajar dafat dilihat dari berbagai indikator yang yang tampak 

didalam dirinya ciri-ciri itu yakni: 

1.  Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2.  Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

3.  Menunjukkan minat dalam bermacam-macam masalah. 

4.  Lebih senang bekerja sendiri. 

5.  Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin  

6.  Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
26

 

 Dari indikator-indikator yang telah disebutkan di atas bila sudah 

tampak dalam diri peserta didik maka dapat dikatakan peserta didik itu sudah 

memiliki motivasi belajar didalam dirinya.  

 

 

                                                             
25 Oemar Hamalik, proses belajar mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 166 
26 Of-cit, hlm. 147  
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B. Aqidah  Akhlak 

1. Pengertian Aqidah Akhlak 

Aqaid ialah jamak dari aqidah, artinya kepercayaan. Menurut syara, 

kepercayaan (aqidah) ialah iman yang kokoh terhadap segala sesuatu yang 

disebut secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits Sahih. 
27

 aqidah Islam 

berawal dari keyakinan kepada zat yang mutlak yang maha esa yang disebut 

Allah.
28

  

Pokok-pokok keyakinan islam yang terangkum dalam istilah rukun 

iman itu. Pkok-pokok keyakinan Islam itu merupakan asas seluruh ajaran 

Islam jumlah nya ada enam dimulai dari : 

a. Keyakinan kepada Allah 

b. Keyakinan pada malikat-malikat 

c. Keyakinan pada kitab-kitab suci  

d. Keyakinan pada Nabi dan Rasul Allah 

e. Keyakinan akan adanya hari Akhir 

f. Keyakinan pada Kada dan KadarAlla.
29

 

 

Pokok-pokok keyakinan atau rukun iman itu merupakan Aqidah Islam.
30

     

“Menurut Ahmad Abdul Qadir Ahmad Kepercayaan itu tumbuh 

karena adanyya dalil-dalil yang dpat diterima akal sehat. Melihat bintang, 

bulan, matahari, malam, siang, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, 

manusia, angin, hujan (seluruh isi alam), dan ciptaan yang kokoh, menjadi 

dalil yang kuat bahwa alam ini penciptanya. Menghidupkan, mengurus dan 

mengatur ciptaan nya dengan kokoh. Segala sesuatu bergantung padanya, dia 

hanya sendirian dan ada dengan sendirinya, tidak beranak dan tidak 

                                                             
27

 Muhamad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta, 

Pt Rineka Cipta, 2008), hal 115 
28

 Muhamad Daud Ali, Pendidikan Agama Islami, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 

hal 199 
29

 Of-cit, hal. 95 
30

 Of-cit, hal. 201 
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diperanakkan”.
31

 

 

Menurut Moh. Abdai Rathomy bahwa aqidah tersusun dari enam 

perkara yaitu:  

a. Ma’rifat Kepada Allah SWT 

Ma’rifat ini akan memancarkan berbagai perasaan yang baik dan 

dapat dibina diatas nya semangat untuk menuju perbaikan, dapat pula 

memberi didikan kepada hati unuk senantiasa menyelidiki dan meneliti 

mana yang salah dan tercela serta dapat menumbuhkan kemauan untuk 

mencari keluhuran kemuliaan dan ketinggian budi pekerti dan akhlak. 

b. Ma’rifat kepada Malaikat Allah SWT  

Hal ini dapat mengajak hati sndiri untuk mencontoh dan meniru 

prilaku mereka yang serba baik dan terpuji, sehingga tidak satupun yang 

timbul dari manusia itu melainkan yang baik-baik dan segala tindakannya 

pun tidak akan di tujukan melainkan untuk maksud yang mulia. 

c. Ma’rifat kepada Kitab-kitab Suci nya 

Adalah suatu ma’rifat yang memberikan arah untuk menempuh jalan 

yang lurus, bijaksana dan diridhoi Allah SWT, karena dengan melalui 

jalan inilah seorang dapat sampai kearah kesempurnaan hakiki. Baik 

kedalam segi kebendaan, atau segi kerohanian dan akhlak. 

d. Ma’rifat kepada Rasul-rasul nya 

Ma’rifat ini di maksudkan agar setiap manusia mengikuti jejak 
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langkah nya. Menghias diri dengan meniru akhlaknya yang merupakan 

cerminan dari jiwa yang suci dan bersih.  

e. Ma’rifat kepada hari akhir 

Hal ini akan menjadi pembangkit yang kuat untuk mengajakmanusia 

berbuat baik dan meninggalkan yang buruk.  

f. Ma’arifat kepada takdir  

Ma’rifat ini akan memberikan bekal kekuatan dan kesanggupan 

seseorang untuk mengulangi segala macam rintangan, siksaan, 

kesengsaraan dan kesukaran.
32

 

Dari keenam pengklasifikasian aqidah diatas dapat diketahui bahwa 

tujuan utamanya adalah memberikan didikkan yang baik dalam menempuh 

jalan kehidupan, menyucikan jiwa llalu mengarahkan ketitik tertentu untuk 

mencapai puncak dari sifat-sifat yang tinggi danluhur. 

Jadi terang lah bahwa penanaman aqidah didalam hati dan jiwa itu 

adalah setepat-tepatnya jalan yang wajib dilalui atau ditempuh untuk 

memunculkan serta menumbuhklan kebaikan yang dengan berlandaskan yang 

telah disebutklan tadi akan terciptalah kesempurnaan, kestabilan kehidupan, 

bahkan akan membirikan tabungan yang sangat banyak untuk membekali 

jiwa seeseorang dengan  sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih sesuai 

dengan petunjuk Allah dalam menjalankan aktivitas didalam kehidupan. 
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Adapun kata Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak 

dari kata khuluq dan menurut luqhoh  diartikan dengan budi pekerti, perangai, 

tingkahlaku tabi’at.
33

 

Dalam kepustakaan yang dikutip didalam buku mohamad daud ali 

akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan perbuatan (prilaku, tingkah laku) 

mungkin baik, mungkin buruk.
34

 Akhlak adalah kebaikan , kebaikan yaitu 

setiap perintah Allah untuk mengerjakannya sedangkan kejahatan ialah setiap 

larangan Allah untuk mengerjakannya.
35

 

 

Allah tidak akan memerintah manusia kecuali hal-hal yang baik bagi 

mereka dan tidak akan melarang sesuatu kecuali ada dampak yang buruk bagi 

mereka. Seperti Firmaan Allah SWT dalam surat An-nahl, Ayat 90: 

                             

                 

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan memberi kepada kaum kerabat dan allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-

nahl . 90) 

 

Didalam ensiklopodi pendidikan kata akhlak diartikan dengan budi 

pekerti, watak, kesusilaan (berdasarkan etika dan moral), yaitu kelakuan yang 
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 Hamzah Ya’cub, Etika Islam, (Bandung, Diponegoro, 1985). hal 11 
34
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35

 Of-Cit, hal. 201 



50 
 

 

baik yang merupakan akibat sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan 

terhadap sesama manusia.
36

 

Pada hakikatnya akhlak itu adalah suatu kondisi atau sifat yang telah 

meresap dalam jiwa dan menjadi keperibadian yang telah menjadi kebiasaan 

atau tingkah laku tanpa direncanakan atau dibuat-buat. Sehingga dari itu 

timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan  atau tanpa 

dipikirkn terlebih dahulu. Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik 

dan terpuji menurut pandangan syari’at dan akal fikiran, maka itu dinama kan 

budi pekerti muliya sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk maka 

di katakana budi fekerti yang buruk. 

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas yaitu aqidah dan 

akhlak dapatlah diketahui bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat. 

Karena aqidah atu iman. Dan akhlak berada didalam hati. Bila iman sudah   

kuat atau mantap dengan prinsif Agamanya akan mendorong nampaknya 

iman yang baik, bila akhlak yang kuat mendorong nampaklah gejala akhlak. 

Dengan demikian tidak salah kalo sekolah pada tingkat Ibtidaiyah , kedua 

bidang bahasa ini dijadikan satu matapelajaran yang dinamakan Bidang studi 

(Mata pelajaran) aqidah akhlak.
37

  

Jadi pelajaran aqidah akhlak mengandung arti pengajaran yang 
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 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 
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37

 Departemen Agama RI, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: 
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membicarakan tentang keyakinan dari suatu kepercayaan dan nilai suatu 

perbuatan, baik atau buruk,  yang dengan nya diharapkan tumbuh suatu 

keyakinan yang tidak dicampuri oleh keragu-raguan dan persangkaan serta 

perbuatannya dapat terkontrol oleh ajaran Agama Islam. Apabila perbuata itu 

baik harus dikerjakan dan perbuatan jahat harus dihindari dalam 

pergaulannya dengan tuhan, manusia dan makhluk atau alam sekelilingnya 

dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai moral Agamis. 

Menurut Garis-garis besar program pengajaran (GBPP) disebutkan 

bahwa pengertian mata pelajaran aqidah akhlak adalah sebagai berikut. Mata 

pelajaran aqidah akhlak adah sub mata pelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar yang membahas ajaran agama Islam dalam segi aqidah dan akhlak. 

Mata pelajaran aqidah dan akhlak juga merupakan bagian dari mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang memberikan bimbingan kepada siswa agar 

memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran Agama Islam, bersedia 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
38

  

Pengertian diatas menggambarkan sutu harapan azasi dari setiap 

manusia. Yaitu dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan 

tanpa adanya paksaan dari seseorang atau kesadaran yang timbul dari dalam 

qolbu (hati), sehingga terciptalah keyakinan yang mantap, terhindar dari 

keragu-raguan dan ketidak pastian.  
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2. Tujuan Mengajarkan Aqidah Akhlak 

Kesadaran bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan manuusia 

lainnya, menimbulkan perasaan bahwa setiap pribadi manusia terpanggil 

hatinya untuk berbuat terbaik bagi orang lain. 

Oleh karena nya kesadaran manusia untuk berbuat baik sebanyak 

mungkin kepada orang lain akan melahirkan sikap peduli. Islam 

menganjurkan adanya perlombaan dalam kebaikan mengenai segala hal yang 

dianjurkan oleh agama islam dan melarang perbuatan yang sifat nya 

kejahatan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan agar mampu 

mewujudkan kebaikan. Yang hasilnya dapat dirasakan dirinya sendiri, apabila 

perbuatan itu baik pada dasarnya untuk kepentingan (manfaatnya) bagi 

dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Al-quran surat Al-Isra Ayat 

7 yang menegaskan sebagai berikut:  

                              

                                   

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu 

sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang 

kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan 

muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana 

musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk 

membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.”( Al-
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Isra Ayat 7)
39

 

 

Dengan berpedoman pada ayat diatas, maka manusia berusaha untuk 

berbuat yang terbaik kepada orang lain, dalam keadaan seperti akhlak lah 

yang di butuhkan. Ketinggian budi pekerti dapat menjadikan seseorang 

melaksanakan kewajiban dan pekerjaan dengan baik dan sempurna, sehingga 

tercapailah kebahagian hidup. Akan tetapi sebaliknya kerendahan budi 

pekerti, buruk perbuatannya, kasar sifatnya, terhadap orang lain  sudah dapat 

di pastikan keresahan lah yang di dapat selama hidup.  

Mata pelajaran aqidah akhlak bertujuan mengetahui perbedaan 

tingkah laku dan keperibadian manusia yang baik dan menjauhkan diri dari 

kepribadian yang jahat sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan baik 

dilingkungan keluarga, masyarakat dan termassuk dilingkungan sekolah, 

dimana tidak ada sifat benci-membenci dan saling menghasut antara yang 

satu dengan yang lainnya. 

Dapat diketahui tujuan mata pelajaran aqidah akhlak adalah sebagai 

berikut:  

1. Memberikan pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan kepada 

siswa akan hal-hal yang harus di imani, sehingga tercermin dalam 

sikap dan ttingkah lakunya sehari-hari. 

2. Memberikan pengetahuan, penghayatan dan kemauan yang kuat 

untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang 

buruk. Baik dalam hubungan dengan Allah dengan diri sendiri 

dengan sesame manusia maupun dengan alam lingkungannya. 

3. Memberikan bekal kepada siswa tentang aqidah dan akhlak untuk 
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 Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta, Yayasan 
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melanjutkan pelajaran ke jenjang pendiddikan menengah.
40

 

 

Sasaran pengajaran aqidah ialah untuk mewujudkan maksud-maksud 

sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan kepada siswa akan kepercayaan yang benar, 

yang menyelamatkan mereka dari siksaan Allah Ta’ala.  

b. Menanamkan iman kepada Allah, para Malaikat Allah, Kitab-

kitab Allah, Rasul-Rasulnya adanya kadar baik dan kadar buruk 

dan tentang hari kiamatt kedalam jiwa anak.  

c. Menumbuhkan generasi yang kepercayaan dan keimanaan nya sah 

dan benar, yang selalu ingat kepada Allah, besyukur, dan 

beribadah kepadanya. 

d. Membantu murid agar mereka berusaha memahami berbagai 

hakikat.
41

 

 

Tujuan mulia diatas nampaknya sejalan dengan ajaran moral islam 

yang merupakan faktor penting dalam membina suatu umat atau membangun 

suatu bangsa. Suatu pembangunan tidaklah ditentukan semata-mata oleh 

faktor kredit dan investasi material. Betapapun melimpahnya kredit dan 

besarnya investasi, kalau manusia dalam pelaksanaannya tidak memiliki 

akhlak niscaya segalanya akan berantakan akibat penyelewengan dan korupsi. 

Demikian juga pembangunan tidak mungkin berjalan hanya dengan 

kesenangan melontarkan pitnah kepada lawan-lawan politik atau mencari 

kesalahan orang lain bukan juga dengan jalan memasang selogan-selogan 

kosong atau hany bertopeng dagu. 

program utama dan perjuangan pokok dari segala ialah pembinaan 
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akhlak mulia disertai keyakinan yang mantap kepada tuhan.akhlak suatu 

bangsa itulah yang menentukan sikap hidup dan laku perbuatannya. Intelek 

suatu bangsa tiaklah besar pengaruhnya dalam hal kebangunan dan 

keruntuhan suatu bangsa. Kerisis akhlak dalam suatu bangsa fatal akibatnya 

dan dapat menentukan bangun dan runtuhnya suatu bangsa, akan tetapi 

sebaliknya krisis intelektual tidak pernah dalam sejarah menyebabkan suatu 

bangsa runtuh.
42

 

Dari penjelasan-penjelasan diatas jelaslah tujuan pendidikan aqidah 

akhlak dalam satuan pendidikan terutama dalam jenjang ibtidaiyah karena 

moral suatu bangsa harus dibentuuk dan didik sejak dini agar nantinya 

penerusbangsa ini (Peserta didik) akan cakap dalam aqidah dan akhlaknya. 

3. Ruang Lingkup Pelajaran Aqidah Akhlak 

Secara garis besar mata pelajaran aqidah akhlak berisi materi pokok 

sebagai berikut: 

1. Hubungan manusia dengan Allah  

2. Hubungan manusia dengan manusia  

3. Hubungan manusia dengan lingkungannya.
43

 

 

Terlaksananya hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam 

sekitarnya dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera dengan penuh 

kebahagiaan dan sarat dengan keseimbangan dengan materi dan ruhani. 
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Sehingga terciptalah lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan 

sekolah yang bersih dari cacimaki dan perbuatan jelek yang cendrung 

merugikan orang lain dan diri sendiri. Terbentuk nya masyarakat yang saling 

tolong menolong dan perbuatan baik lainnya dibawah satu ikatan 

aqidahIslam.  

C. Proses Pembelajaran 

1. Pengeritian proses pemblajaran  

Proses yaitu jalan yang di tempuh seseorang untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan belajar menurut Ngalim Purwanto didalam bukunya yang 

berjudul psikologi pendidikan iya berpendapat bahwa belajar adalah suatu 

perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu  dapat mengarah kepada 

tingkah laku yang lebih baik, yang lebih baik, tetapi juga ada kemunngkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.
44

   

“Menurut Iskandar proses pemblajaran adalah kegiatan fundamental 

dalam proses pendidikan yang mana terjadinya proses belajar yang tidak 

terlepas dari proses mengajar. Proses pemblajaran dan pengajaran dalam 

konteks pendidikan formal merupakan usaha sadar dan sengaja serta 

terorganisir secara baik, guna untuk mencapai tujuan institusional yang di 

emban oleh lembaga yang menjalankan misi pendidikan.
45

 Menurut Nana 

Sudjana bahwa proses pemblajaran adalah: suatu hubungan timbal balik 

(proses) antara siswa dengan guru pada saat pengajaran berlangsung.
46

 

Menurut Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain proses belajar mengajar 

adalah suatu aspek dari lingkungan sekolah diorganisasi, lingkungan inidi 

atur serta di awasi agar kegiatan belajar terarah sesuai dengan tujuan 
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pendidikan”.
47

 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat dipahami bahwa proses 

pemblajaran adalah suatu rangkayan kegiatan yang di laksanakan secara aktif 

dimana guru dengan siswa saling berinteraksi untuk melakukan pembahasan 

dan pengkajian suatu materi tertentu sehingga siswa berperan aktif dalam 

belajar dan guru berperan aktif dalam mengajar. 

Pada umumnya para ahli sependapat bahwa yang di sebut proses 

pembelajaran yakni sebuah kegiatan yang integral (utuh terpadu) antara 

peserta didik sebagai pelajar yang sedang belajar dengan guru sebagai 

pengajar yang sedang mengajar, dalam kesatuan kegiatan ini terjadi interaksi 

resiprokal yakni hubungan guru dengan para peserta didik dengan situasi 

intruksional, yaitu suasana yang bersifat pengajaran.
48

  

Kaaktifan guru dengan siswa dalam proses pemblajaran atau proses 

pemblajaran sangat dibutuhkan agar terdapat keinnginan yang dinamis untuk 

mencapai keberhasil;an yang di harapkan sesuai dengan tujuan peroses 

pemblajaran itu sendiri. 

2. Bentuk-bentuk proses pemblajaran 

Menurut Ramayulis didalam  proses pembelajaran ada empat bentuk 

proses pembelajaran yaitu: (1) transfer pengetahuan didalam transfer 

                                                             
47 Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, strategi belajar mengajar, (Jakarta: Pt 

Rineka Cipta, 2006), cet ke-3, hal. 29 
48 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), 
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pengetahuan yang akan dicapai adalah tahu, mengatahuai (knowing). (2) 

transformasi pengetahuan  di dalam transformasi pengetahuan yang akan 

dicapai adalah pengambangan pengetahuan. (3) pengembangan keterampilan 

didalam pengembangan keterampilan yang akan dicapai adalah terampil 

melaksanakan. (4) penanaman nilai.
49

 

Proses dalam belajar mengajar sangat penting guna menumbuhkan 

aktivitas dan kreativitas guru dan peserta didik dalam melaksanakan belajar 

mengajar. Kreativitas peserta didik dapat ditumbuhkan dengan baik dalam 

kegiatan yang aktif yang ditempuh oleh guru dan pesera didik. Oleh sebab itu 

proses pemblajaran harus diterapkan sedemikian rupa sehingga setiap 

pemblajaran yang berlangsung dapat mencapai hasil yang maksimal, dimana 

guru menyajikan bahan pelajaran, memasukkan dalam ingatan peserta didik , 

dan mengubah aspek-aspek kemampuan menjadi kemampuan oprasional 

yang dimiliki oleh peserta didik. Dan peserta didik  sendiri menyerap apa 

yang diberikan guru secara kontinyu sehingga kemampuannya mencapai 

proses pemblajaran dapat diperoleh dengan sebaik-baiknya.  

Proses yang menumbuhkan kreativitas belajar pada diri peserta didik 

mempunyai tiga unsur, yaitu: 

a. Kreativitas itu merupakan suatu proses dan pada perubahan  

b. Peruubahan itu terutama lebih menyangkut perorangan dan pada 

kelompok 

c. Perubahan ini harus menyangkut suatu segi bagi yang 
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bersangkutan.
50

 

 

Melalui proses aktif anatara guru dengan peserta didik dalam proses 

pemblajaran maka akan membawa perubahan pada diri peserta didik dengan 

perubahan yang lebih maju dari sebelumnya. Proses pembelajaran 

mempunyai pungsi yang sangat optimal dimana keberhasilan belajar itu 

tidaklah dapat dicapai dengan baik jika tidak dibimbing oleh orangtua. Oleh 

sebab itu dijelaskan bahwa pungsi proses pemblajaran secara umum meliputi 

hal-hal yang seharusnya dapat di tempuh sebagai berikut: 

a. Dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara 

efektif 

b. Dapat menetapkan tujuan belajar yang hendak dicapai 

c. Mampu belajar secara efektif 

d. Memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi 

evaluasi/ujian.
51

 

 

Jadi proses pemblajaran agama Islam yang diberikan kepada siswa 

seharusnya mampu memberikan bimbingan yang mengarahkan kepada 

peserta didik untuk menyerap ilmu agama yang dipelajarinya sehari-hari 

melalui kegiatan belajar agama di rumah atau di lingkungan masyarakat serta 

hal itu dapat menunjang pada pencapaian proses pemblajaran secara formal di 

sekolah termasuk dalam menghadapi ujian sehingga usaha belajarnya 

berjalan efektif.  

Melalui peroses pemblajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta 

didik maka diharapkan dapat berpungsi untuk memberikan dorongan belajar 
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sehingga peserta didik mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. 

a. Mencari jalan untuk memecahkan maslah sendiri  

b. Menjawab pertanyaan  

c. Belajar bertanya  

d. Mengambil keterangan dari buku 

e. Mendiskusikan sesuatu dengan kawannya 

f. Melakukan suatu percobaan sendiiri 

g. Merasa bertanggunng jawab atas hasil  pekerjaannya.
52

 

 

Dari beberapa kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh 

peserta didik tersebut dapat dijelaskan bahwa:  

a. Setiap peserta didik memiliki persoalan yang berkaitan dengan 

belajarnya, maka peserta didik mampu mencari jalan pemecahnya 

termasuk dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dan soal-soal 

yang dihadapi oleh peserta didik mampu menjawab dengan 

sendirinya, dengan kempuan yang mereka miliki. 

b. Peserta didik dapat belajar bertanya baik dalam proses 

pembelajaran agama islam sedang berlangsung ataupun peserta 

didik sedang belajar sendiri dimana hal ini merupakan kreativitas 

yang dimiliki oleh peserta didik sehingga peserta didik itu pun 

terdorong untuk mencari pengetahuan yang lebih maju. 

c. Setiap peserta didik berhadapan dengan hal-hal yang kurang di 

mengerti maka peserta didik berusaha untuk membaca dan dapat 

mengambil jawaban atau kesimpulan dari buku yang dibacanya, 

dan bahkan peserta didik dapat berdiskusi dengan temannya untuk 
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membicarakan hal-hal tertentu yang berkenaan dengan pelajaran. 

d. Peserta didik diharapkan merasa bertanggung jawab atas hasil 

yang di capainya.  

Dengan demikian jelaslah bahwa proses pemblajaran memiliki pungsi 

yang sangat penting dalam mempertinggi daya belajar peserta didik 

khususnya di lingkungan sekolah dimana kegiataan belajar di lingkungan 

sekolah itu merupakan bagian inti sehingga tingkat kemajuan peserta didik 

dalam belajar dirumah sangat mendukung dalam menempuh kemajuan 

belajar.  

Proses pemblajaran yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi belajar peserta didik seharusnya dapat diberikan oleh orang tua 

secara kontinyu sebab jika proses pemblajaran diberikan dengan baik secara 

otomatis akan mampu meningkatkan kemampuan pesrta didik dalam belajar 

secara efektif dan efesien. 

Proses pemblajaran juga harus diikuti oleh peserta didik karena proses 

pemblajaran ini bertujuan untukk membantu pengembangan diri mereka baik 

dari segi kebiasaan belajar yang baik, kedisiplinan dalam belajar serta upaya 

meningkatkan proses pemblajaran yang mereka capai di sekolah.  

3.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peroses Pembelajaran 

Perlu kita ketahui bahwa peroses pembelajaran itu dapat berubah, 

berarti prestasi itu dapat dipengaruhi atau dirubah oleh sesuatu, karena itu ada 

usaha untuk meningkatkan prestasi belajar yang artinya berusaha 
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memperbaiki kemampuan siswa yang nampak kurang baik menjadi lebih 

baik.  

Dengan demikian untuk mempengaruhi agar peserta didik mempunyai 

prestasi belajar yang baik, agar usaha yang diberikan dapat membentuk 

kemampuan sesuai dengan norma-norma Islam serta kepercayaan dan seluruh 

aspek jiwanya. Dalam hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya,adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Muhibbin Syah secara gelobal, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga macam yakni: 

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau 

kondisi jasmani dan rohani siswa. 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

di sekitar siswa. 

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis 

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-

materi pelajaran.
53

  

 

Berdasarkan pada pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa yang 

mempengaruhi prestasi belajar itu pada dasarnya adalah faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Kemampuan  

Kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan individu untuk 

menyerap dan mengambil manfaat dan proses pendidikan agama Islam yang 

diikuti. materi yang telah disampaikan oleh guru dapat dijadikan pedoman 
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dan patokan bertindak dan bertingkahlaku sehingga prilakunya selaras 

dengan ajaran agama Islam.
54

 

b) Minat 

Minat adalah keyakinan yang timbul dalam hati untuk melakukan 

perbuatan tugas dengan baik. Orang yang memiliki minat yang tinggi akan 

melahirkan usaha keras menguasai nilai-nilai atau obyek-obyek yang hendak 

dipelajarinya. Demikian juga minat peserta didik dalam mengikuti pendidikan 

agama Islam sanagat penting untuk mencapai hasil yang baik karena dengan 

minat mereka akan termotivasi dan berusaha keras untuk memahami ajaran 

islam.
55

 

c) Perhatian  

Perhatian adalah proses mencurahkan pikiran dan perasaan terhadap 

apa yang sedang diikutinya. Sebab itulah denagan perhatian yang tinggi 

terhadap pendidikan agama Islam akan membuahkan hasil yang lebih mantap 

bagi anak. 

tiga macam faktor internal tersebut diatas didalam penelitian ini dititik 

beratkan pada tiga faktor yaitu kemampuan yang dimiliki, minat (motivasi) 

dan perhatiannya karena ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran peserta didik. Selain faktor internal tersebut ada juga faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu untuk lebih jelasnya 
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akan di jelaskan sebagai berikut:  

a.) Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan tempat lingkungan pendidikan yang 

pertama dalam membentuk pribadi anak.
56

  Oleh karena itu keluarga sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan anak, sehingga pendidikan yang 

pertama dan utama adalah ayah dan ibu. Orangtua harus menyadari dan 

mengetahui bahwa tujuan akhir pendidikan agama Islam yaitu anak dapat 

berdiri sendiri dengan hasil yang baik.  

Dalam hal ini bagi anak yang tidak lagi memiliki keluarga, sebagian 

besar mereka ada yang tinggal di panti asuhan sebagai tempat untuk anak 

yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu dan bahkan ada yang menjadi anak 

jalanan untuk memperjuangkan kehidupan mereka demi mencari makan. Bagi 

anak yang tinggal di panti asuhan disinilah sebagai pengganti lingkungan 

keluarga dimana anak-anak mendapatkan pendidikan pertama, dengan kata 

lain panti asuhan memegang peranan amat penting didalam pembentukan 

proses pemblajaran bagi anak. 

b) Lingkungan sekolah  

Sekolah berfungsi sebagai pembantu dalam pendidikan anak, selaku 

pemberi pendidikan dan pengajaran, belajar yang tidak didapat dalam 

keluarga oleh anak.
57

 Dengan adanya pendidikan dari seorang guru 
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memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan agama yang 

berfungsi sebagai pembantu keluarga, untuk menjadi seorang pendidik dalam 

membentuk keperibadian peserta didik yang dibimbingnya. 

b) Lingkungan masyarakat  

Pendidikan di masyarakat dapat dikatakan pendidikan tidak langsung, 

yang dilaksanakan secara tidak sadar baik oleh masyarakat ataupun oleh anak 

didik itu sendiri. Lembaga masyarakat turut membentuk anak dalam 

mendidik sebagai usaha untuk membentuk sikap sosial dan keagamaan. 

Pendidikan ini juga sering disebut pendidikan pelengkap, pengganti dan 

tambahan.
58

 Namun meski dianggap lingkungan pelengkap lingkungan 

masyarakat ini sangat berpengaruh terutama dalam akhlak anak seperti istilah 

yang sering didengar telinga “kalo kita bergaul dengan pedagang parpum 

setidak nya kita kena baunya begitu juga kalo kita bergaul dengan perokok 

pasti kita kena asapnya”.  

Berdasarkan ketiga lembaga pendidikan di atas merupakan suatu 

ketentuan dalam pembentukan atau pembinaan tiap anak didik untuk 

membentuk suatu kepribadian muslim yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Perkembangan pribadi pemuda pemudi tidak saja dihubungkan 

dengan potensi pembawaan mereka, tetapi terutama dihubungkan dengan 

pengalaman-pengalaman yang mereka alami serta perlakuan-perlakuan yang 
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mereka peroleh dari keluarga, sekolah dan masyarakat.
59

 

Dengan demikian jelaslah bahwa faktor internal tersebut meliputi 

kemampuan yang dimiliki, minat dan perhatian. Faktor eksternal yang telah 

disebutkan diatas meliputi faktor lingkungan yang terbagi atas tiga 

lingkungan yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. Dimana kesemuanya turut memberikan pengaruh pembentukan 

kepribadian muslim pada anak. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

A. Profil Sekolah / Madrasah 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 10 Bandar Lampung 

a) Latar Belakang Berdirinya MIN Kota Baru. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya 

untuk mencerdaskan bangsa, serta agar Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan dan untuk mewujudkan pembangunan dibidang 

Pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan dalam pembangunan 

Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa dengan berdasarkan Berita Acara penyerahan tanah/bangunan tepatnya 

pada hari Jum’at tanggal 08 Maret 1996 Nomor : 

K/Mh.1/2/5/KS.01.1.347/1996. Bapak Hi. M. Yusuf selaku tokoh masyarakat 

menyerahkan tanah/bangunan untuk keperluan Madrasah yang bangunan 

tersebut berdiri tahun 1972 kepada Bp. Hi. Sarbini HS selaku pimpinan 

Madrasah pada saat itu. Sumber: Dokumen MIN 10 Bandar Lampung TH. 

2016/2017 

Tanah Gedung Lama: 

a. Alamat / Lokasi : Jl. Mayjend Sutiyoso No. 50 Kota Baru 

Tanjung Karang 

b. Luas Tanah  : 41 x 12 M = 492 M
2
 

c. Hak atas Tanah : Milik PJKA 

 



68 
 

 

Bangunan Gedung Lama : 

a. Alamat / Lokasi : Jl. Mayjend Sutiyoso No. 50 Kota Baru 

b. Luas Bangunan : 10 x 32 M = 320 M
2
 

c. Konstruksi  : Semi Permanen 

d. Jumlah lantai  : Satu 

Penyerahan fisik tanah / bangunan di atas dilengkapi dengan dokumen 

tanah/bangunan berupa : Bangunan Sekolah : 

1. Ruang Belajar 4 lokal 

2. Ruang Kantor Guru / Pimpinan 1 lokal 

3. Kursi murid 110 buah 

4. Meja murid 72 buah 

5. Lemari guru / kantor 4 buah 

6. Rak Perpustakaan 2 buah dan buku-buku pelajaran 

 

b) Usul Pembukaan dan Penegerian Madrasah Ibtidaiyah 

Pada tanggal 11 Maret 1996 Pimpinan MIN Filial Kota Baru mengusulkan 

pembukaan dan Penegerian : 

I. Madrasah 

1. Nama Madrasah  : MIN Filial Kota Baru 

2. Alamat   : Jl. Mayjen Sutiyoso No. 50 

3. Desa/Kelurahan  : Kota Baru 

4. Kecamatan   : Tanjung Karang Timur 

5. Kabupaten/Kodya  : Bandar Lampung 

II. Jumlah 

1. Murid   : 283  orang 

2. Kelas   : 4 ruang 

3. Guru Negeri NIP   : 9 orang 

4. Guru Honor/Swasta : 2 orang 

III. Status Tanah/Gedung  : Milik PJKA/Semi Permanen 

IV. Luas Tanah   : 41 x 12 M = 492 M
2
 

V. Luas Bangunan  : 10 x 32 M = 320 M
2
 

 

Sejak pada tahun 1999/2000 Status MIN Filial Kota Baru telah berubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN Kota Baru), berdasarkan Surat 
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Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Perubahan Nama 

Madrasah Tanggal 17 September 2014 Menjadi MIN 10 Bandar Lampung , 

dalam kepemimpinan : 

Tabel II 

Nama-Nama Kepala Madrasah Min 10 Bandar Lampung Sejak Tahun 

1972 Sampai Sekarang 

No Nama Tahun 

1 M. Thohir 1972 s/d 1995  

2 H. Sarbini 1995 s/d 1998 

3 Thohiri 1998 s/d 2002 

4 Anwar Salam, A.Ma 2003 s/d 2005 

5 Mastika, S.Pd.I 2005 s/d 2009 

6 Dra. Hj. WiwinSriani, M.Pd.I 2009 s/d 2014 

7 Suntari, S.Ag 2014 s/d sekarang

  

  Sumber: Dokumen MIN 10 Bandar Lampung TH. 2016/2017 

 Pada Tahun 2014 s/d 2016 telah dibangun Gedung Baru MIN 10 Bandar 

Lampung, terletak di Jalan Putri Balau Gg Abu Bakar Kelurahan Tanjung 

Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. 

Tanah Gedung Baru: 

Alamat / Lokasi : Jl. Putri Balau Gg Abu Bakar Kel. Tanjung Baru Kec.     

Kedamaian 

Luas Tanah  : 2020 M
2
 

Hak atas Tanah : Milik Kementerian Agama 

Alamat / Lokasi  : Jl. Putri Balau Gg Abu Bakar Kel. Tanjung Baru Kec. 

Kedamaian 
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Luas Bangunan  : 1618 M
2
 

Konstruksi  : Permanen 

Jumlah lantai  : 1 

Keadaaan MIN 10 Bandar Lampung pada Agustus 2016 : 

I. Madrasah 

Nama Madrasah  : MIN 10 Bandar Lampung  

NSM    : 111118710010  

NPSN    : 60706005 

Alamat   : Jl. Putri Balau Gg. Abu Bakar 

Desa/Kelurahan  : Tanjung Baru 

Kecamatan  : Kedamaian 

Kabupaten/Kodya : Bandar Lampung 

II. Jumlah 

1. Murid  : 614 orang 

2. Kelas   : 16 ruang 

3. Perpustakaan  : 2 ruang 

4. Kantor  : 1 ruang 

5. Guru PNS   : 17 orang 

6. Guru Honor/Swasta : 10 orang 

7. Tenaga Kependidikan: PNS : 2 orang, Honorer : 4 orang 

 

2. Visi dan Misi MIN 10 Bandar Lampung 

Visi 

Unggul, Berkualitas dan Berakhlakkul Karimah. 

Misi 

1. Meningkatkan warga Madrasah menjadi manusia yang taat ajaran 

agama Islam. 

2. Mewujudkan warga Madrasah yang berakhlak mulia. 

3. Mengembangkan Madrasah yang berwawasan global. 

4. Mengembangkan potensi dalam bidang ilmu pengetahuan. 

5. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

6. Meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga dan seni. 

7. Membentuk manusia yang siap bersaing di era globalisasi. 

8. Meningkatkan pelayanan yang optimal. 
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3. Letak Geografis MIN 10 Bandar Lampung 

Madrasah Ibtida’iyah Negeri 10 Bandar Lampung beralamatkan di Jl. 

Putri Balau Gg. Abu Bakar Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian,Bandar 

Lampung. 

4. Keadaan guru  

Tenaga edukatif pada MIN 10 Bandar lampung pada tahun pelajaran 

2016/2017 ini mencapai 33 tenaga pengajar, TU dan penjaga baik yang sudah 

PNS dan tenaga honorer dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel III 

 keadaan guru dan TU MIN 10 Bandar Lampung  

tahun pelajaran 2016/2017 

No Nama Jabatan, Guru kelas, Mata 

pelajaran 

1 Suntari, S.Ag Kepala Madrasah 

2 Daryati, S.Pd.I Guru Kelas 

3 Dra. Permaisari Guru Kelas 

4 Herawati. T, A.Ma Guru Kelas 

5 Hera Wati, S.Pd.I Guru Kelas 

6 Elfina, S.Pd.I Guru Kelas 

7 Hj. Nurlaily, M.Pd Guru Mata Pelajaran 

8 Nur Kismiyati, S.Pd Guru Kelas 

9 Khodijah, S.Ag Bendahara 

10 Dra. Ummie Khoironie TU 

11 Cik Nayu, S.Ag Guru Kelas 

12 Suwaibah, A.Ma Guru Kelas 

13 Emiyati, S.Pd.I Guru Kelas 

14 Imelda, M.Pd.I Guru Kelas 

15 Umiyanah, S.Hi, S.Pd.I Guru Kelas 

16 Siti Masriah, S.Pd.I Guru Kelas 

17 Rosdiana, S.Pd.I Guru Kelas 

18 Meliyana, S.Pd.I Guru Mata Pelajaran 

19 Azmin. Am, S,Ag Guru Mata Pelajaran 

20 Retno Alfedo,S.Pd.I Guru honor 

21 Devi Novita, S.Pd Guru honor 

22 Aswinni, S.Ag Guru honor 

23 Sugiyem, S.Pd.I Guru honor 

24 Adi Saputro, A.Md TU dan Guru  
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25 Mirza Joni TU dan Guru 

26 Dhiyauddin, S.Pd.I  Guru honor 

27 Masroham, S.Pd Penjaga Madrasah 

28 Mayka Prihartini, S.Pd.I Guru honor 

29 Mushollin, S.Ag Penjaga Madrasah 

30 Elyanah, S.Pd Guru honor 

31 Fania Satriana, S.Pd Guru honor 

32 Najam Darma fala, A.Md PTT Honor 

33 Hasanudin  Penjaga Madrasah 

 Sumber: Dokumen MIN 10 Bandar Lampung TH. 2016/2017 

 

 Berdasarkan tebel tersebut ternyata guru MIN 10 Bandar Lampung telah 

memiliki jenjang pendidikan diploma dua dan serjana yang berarti 

feropesionalisme sebagai guru telah dimiliki oleh dewan guru di MIN 10 

Banmdar Lampung tersebut. 

B. Data Peserta Didik Kelas VB Min 10 Bandar Lampung 

 Peserta didik kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung  berjumlah 40 peserta 

didik untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam tabel dibawah ini:  

Tabel IV 

Data peserta didik kelas V MIN 10 Bandar lampung 

dan nilai pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Nomor Nama Jenis Kelamin 

Laki-

laki (l) 

Perempuan 

(p) 

1 Abdurahman L  

2 Adelia  P 

3 Afriansyah L  

4 Aliya Bidil Awan F  P 

5 Anisa Aqila S  P 

6 Khalilullah L  

7 Asy Syifa ZH  P 

8 Aureliaya Syifa G  P 
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9 Azzam Abdul Hafizh L  

10 Azizun Hakim L  

11 Dini Salwa   P 

12 Fredi Cahya L  

13 Fuad Zuhair L  

14 Indri Lisdiyanti  P 

15 Ikbal Sanifi  L  

16 Irsyad Salih L  

17 Kurnia Saputra L  

18 Lutfi Afifuddin L  

19 M Gusti Erik  L  

20 M Nabil Davian   P 

21 M Rafli Topik L  

22 Miftahuddin  L  

23 Nazer Al Farizi L  

24 Nazwa Nabila Q  P 

25 Nazwa Nurul F  P 

26 Nisa Amania  P 

27 Nurazizah  P 

28 Nurrahmad L  

29 Rakatala  L  

30 Renaldi Rafles L  

31 Richad Pito L  

32 Safitri Putri P  P 

33 Sandy Pratama  L  

34 Tiara Ramadani  P 

35 Yosani L  

36 Tiara Andani  P 

37 Tubagus Anas  L  

38 Wahid  L  

39 Yusuf L  

40 Zaida Zahra  P 

Jumlah peserta didik 40 

Sumber: Dokumen MIN 10 Bandar Lampung TH. 2016/2017 
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C. Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di 

MIN 10 Bandar Lampung 

 

1. Ketekunan dalam belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada saat penelitian tampak 

keseriusan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran Aqidah Akhlak hal 

ini terlihat dengan peserta didik tampak memperhatikan guru mata pelajaran 

Aqidah Akhlak yang sedang menjelaskan tentang materi Aqidah Akhlak 

namun ada beberapa peserta didik yang kurang begitu memperhatikan 

penjelasan materi pelajaran dari guru Aqidah Akhlak. 

Berdasarkan hasil observasi diatas bila dibiarkan tanpa adanya 

perhatian dari guru  mata pelajaran Aqidah Akhlak maka akan menimbulkan 

masalah dalam proses pembelajaran namun diharapkan dari usaha-usaha yang 

dilakukan guru Aqidah Akhlak dalam menggugah motivasi belajar peserta 

didik diharapkan nantinya dapat memberikan motivasi belajar didalam diri  

peserta diidk dalam mengikuti proses pembelajaran secara aktif. 

2. Keuletan dalam menghadapi kesulitan mata pelajaran Aqidah 

Akhlak 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adelia salah satu peserta didik 

kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung. 

saya selalu berusaha mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan 

guru Aqidah Akhlak secara bersungguh-sungguh namun bila tugas 
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yang diberikan terlalu sulit untuk saya jawab sendiri saya meminta 

bantuan  kepada buk Nurlaili guru mata pelajaran Aqidah Akhlak.
1
 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang penulis lakukan dengan 

salah satu peserta didik kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung saat penelitian 

berlangsung dapat penulis simpulkan bahwa peserta didik begitu besar 

keingintahuan nya untuk mempelajari mata pelajaran Aqidah Akh;lak. 

Dari hasil observasi pada saat berlangsungnya peroses pembelajaran 

mata pelajaran Aqidah Akhlak sebelum menutup pelajaran guru Aqidah 

Akhlak memberikan evaluasi berupa pertanyaan lisan yang diberikan secara 

acak, tampak peserta didik begitu antusias untuk menjawab setiap pertanyaan- 

pertanyaan yang diberikan guru Aqidah Akhlak, peserta didik secara 

bergantian saling mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan dan guru Aqidah Akhlak selalu mengapresiasi dari setiap jawaban 

yang dikemukakan peserta didik berupa pujian ataupun tepuktangan. Dari 

jawaban-jawaban yang telah diberikan pesrta didik guru Aqidah Akhlak selalu 

menyimpulkan jawaban sehingga dapat dipahami dengan baik oleh peserta 

didik.
2
 

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa peserta didik kelas 

V/B MIN 10 Bandar Lampung begitu besar kieingintahuan nya dalam 

mempelajari mata pelajaran Aqidah Akhlak. Diharapkan hal ini dapat 

                                                             
1 Adelia, peserta didik MIN 10 Bandar lampung, wawancara tanggal 15 April 2017 
2 Observasi, tanggal 20 April 2017 
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dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan lagi dengan usaha-usaha yang 

dilakukan guru mata pelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak sehingga 

nantinya dapat menghasilkan out put yang berkualitas pada aspek Aqidah dan 

Akhlak peserta didik. 

3. Mandiri dalam belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pesrta didik kelas V/B 

MIN 10 Bandar Lampung yakni Rakatala, Dini Salwa  

Rakatala peserta didik kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung saya selalu 

mengerjakan PR yang diberikan guru Aqidah Akhlak  pada saat 

pulang sekolah dengan mengerjakan soal-soal yang bisa saya kerjakan 

sendiri dan sisanya saya kerjakan pda malam hari dengan meminta 

bantuan kakak. 

  

Dini salwa, saya mengerjakan PR yang diberikan guru Aqidah akhlak 

saat malam hari dengan mencari jawaban di catatan yang diberikan 

guru Aqidah Akhlak dan bila ada pertanyaan yang jawaban nya tidak 

ada di buku catatan saya mencarinya di internet dengan bantuan ayah.
3
 

 

Dari hasil wawancara yang telah dikemukankan diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa peserta didik cukup mandiri dalam belajar mata pelajaran 

Aqidah Akhlak dengan mengerjakan tugas sebisamungkin dan bahkan peserta 

didik sudah memanfaatkan teknologi yang ada bukan hanya berhenti mencari 

jawaban bila jawaban yang dicari dianggap sulit untuk dijawab. 

 

 

                                                             
3
 Rakatala, Dini salwa, wawancara tanggal 20 April 2017 



77 
 

 

4. Prestasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Nurlaili 

guru mata pelajaran Aqidah Akhlak beliau mengungkapkan bahwa beliau 

telah melakukan berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. 

Nurlaili, saya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

adapun usaha-usaha yang telah saya lakukan diantaranya memberikan 

hadiah kepada peserta didik yang mendapat nilai diatas 80 dengan 

memberikan jajanan ringan atau hanya sekedar pujian yang 

dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta diidik atas usaha 

yang telah dilakukannya, dan saya juga memberikan hukuman kepada 

peserta didik yang mendapat nilai kecil atau dibawah 60 berupa tugas 

tambahan, memberikan hapala mengenai materi pelajaran yang 

dianggap ia belum menguasainya.
4
 

Dari hasil wawancara kepada guru Aqidah Akhlak yang telah 

dikemukakan diatas dapat penulis simpulkan bahwa usaha-usaha yang telah 

dilakukan guru Aqidah Akhlak untuk meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik sudah cukup dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

                                                             
4 Nurlaili, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak , wawancara tanggal 20 April 2017 
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BAB IV 

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Ketekunan dalam belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada saat penelitian tampak 

keseriusan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran Aqidah Akhlak hal 

ini terlihat dengan peserta didik tampak memperhatikan secara seksama guru 

mata pelajaran Aqidah Akhlak yang sedang menjelaskan tentang materi 

Aqidah Akhlak dan mencatat setiap poin yang dianggap penting agar dapat 

diulas dirumah dan dapat dilihat lagi jika nantinya lupa tentang materi 

pelajaran yang sedang dibahas nantinya namun ada beberapa peserta didik 

yang kurang begitu memperhatikan penjelasan dari guru mata pelajaran 

Aqidah Akhlak seperti: Indri Lisdiyanti salah satu peserta didik kelas V/B 

MIN 10 Bandar Lampung yang sibuk sendiri  berbicara dengan teman 

sebangkunya Anisa Aqila S. 

Berdasarkan hasil observasi itu juga terlihat bahwa guru mata 

pelajaran Aqidah Akhlak selalu mengingatkan peserta didik untuk mencatat 

bila materi yang sedang dibahas perlu untuk dicatat, dan guru mata pelajaran 

Aqidah Akhlak selalu menegur peserta didik yang kurang memperhatikan 

materi pelajaran dan takjarang guru mata pelajaran Aqidah Akhlak 

memberikan hukuman kepada peserta didik yang berkali-kali diingatkan 

untuk memperhatikan materi pelajaran namun malah tidak mendengarkan 
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peringatan yang diberikan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak. Adapun 

hukuman-hukuman yang diberikan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak 

kepada peserta didik yang tidak mendengarkan peringatan dari guru mata 

pelajaran Aqidah Akhlak seperti mencatat seluruh materi yang sedang 

dibahas, maju kedepan untuk membaca dengan suara lantang tentang materi 

yang sedang dibahas dan memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan 

dirumah.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indri Lisdiyanti peserta didik 

kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung tentang mengapa adik tidak 

memperhatikan guru Aqidah Akhlak pada saat menjelaskan materi pelajaran 

dari hasil wawancara didapat informasi yang intinya saya kurang paham 

tentang materi yang sedang dijelaskan guru Aqidah Akhlak dan tugas-tugas 

yang diberikan guru Aqidah Akhlak cukup banyak sehingga saya malas untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan guru Aqidah Akhlak. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas ternyata sudah 

banyak peserta didik yang telah memiliki ketekunan dalam belajar mata 

pelajaran Aqidah Akhlak namun ada beberapa peserta didik yang belum 

memiliki ketekunan dalam mengikuti proses pebelajaran mata pelajaran 

Aqidah khlak seperti tidak memperhatikan guru saat menjelaskan, bermain 

dengan teman sebangkunya. dan yang diharapkan guru mata pelajaran Aqidah 

Akhlak harus lebih giat lagi untuk terus melakukan upaya-upaya dalam 
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menumbuhkan ketekunan belajar didalam diri peserta didik agar nantinya 

dapat menciptakan suasana dan hasil belajar yang baik dan sesuai dengan apa 

yang diharapkan dan dapat menciptakan output yang berkualitas terutama 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak.   

B. Keuletan dalam menghadapi kesulitan mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Ketekunan dalam belajar harus ada didalam setiap diri masing-masing 

peserta didik. Karena ketekunan dalam belajar merupakan unsur yang sangat 

mempengaruhi anak didik dalam belajar yang sangat menentukan peserta 

didik dapat memahami materi yang dipelajarinya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adelia salah satu peserta didik 

kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung. 

saya selalu berusaha mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan 

guru Aqidah Akhlak secara bersungguh-sungguh namun bila tugas 

yang diberikan terlalu sulit untuk saya jawab sendiri saya meminta 

bantuan  kepada buk Nurlaili guru mata pelajaran Aqidah Akhlak.
1
 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang penulis lakukan dengan 

salah satu peserta didik kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung saat penelitian 

berlangsung dapat penulis simpulkan bahwa peserta didik begitu besar 

keingintahuan nya untuk mempelajari mata pelajaran Aqidah Akhlak hal ini 

dapat dilihat dari jawaban yang diberikan peserta didik kelas V/B MIN 10 

Bandar Lampung saat penelitian berlangsung yang initinya ia selalu 

                                                             
1 Adelia, peserta didik MIN 10 Bandar lampung, wawancara tanggal 15 April 2017 
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mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan bersungguh-sungguh hingga 

tugas yang diberikan selesai. 

Dari hasil observasi pada saat berlangsungnya peroses pembelajaran 

mata pelajaran Aqidah Akhlak sebelum menutup pelajaran guru Aqidah 

Akhlak memberikan evaluasi berupa pertanyaan lisan yang diberikan secara 

acak, tampak peserta didik begitu antusias untuk menjawab setiap pertanyaan- 

pertanyaan yang diberikan guru Aqidah Akhlak, peserta didik secara 

bergantian saling mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan dan guru Aqidah Akhlak selalu mengapresiasi dari setiap jawaban 

yang dikemukakan peserta didik berupa pujian ataupun tepuktangan. Dari 

jawaban-jawaban yang telah diberikan pesrta didik guru Aqidah Akhlak selalu 

menyimpulkan jawaban sehingga dapat dipahami dengan baik oleh peserta 

didik.
2
 

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa peserta didik kelas 

V/B MIN 10 Bandar Lampung begitu besar kieingintahuan nya dalam 

mempelajari mata pelajaran Aqidah Akhlak. Diharapkan hal ini dapat 

dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan lagi dengan usaha-usaha yang 

dilakukan guru mata pelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak sehingga 

nantinya dapat menghasilkan out put yang berkualitas pada aspek Aqidah dan 

Akhlak peserta didik. 

                                                             
2 Observasi, tanggal 20 April 2017 
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C. Mandiri dalam belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pesrta didik kelas V/B 

MIN 10 Bandar Lampung yakni Rakatala, Dini Salwa  

Rakatala peserta didik kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung saya selalu 

mengerjakan PR yang diberikan guru Aqidah Akhlak  pada saat 

pulang sekolah dengan mengerjakan soal-soal yang bisa saya kerjakan 

sendiri dan sisanya saya kerjakan pda malam hari dengan meminta 

bantuan kakak. 

  

Dini salwa, saya mengerjakan PR yang diberikan guru Aqidah akhlak 

saat malam hari dengan mencari jawaban di catatan yang diberikan 

guru Aqidah Akhlak dan bila ada pertanyaan yang jawaban nya tidak 

ada di buku catatan saya mencarinya di internet dengan bantuan ayah.
3
 

 

Dari hasil wawancara yang telah dikemukankan diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa peserta didik cukup mandiri dalam belajar mata pelajaran 

Aqidah Akhlak dengan mengerjakan tugas sebisamungkin dan bahkan peserta 

didik sudah memanfaatkan teknologi yang ada bukan hanya berhenti mencari 

jawaban bila jawaban yang dicari dianggap sulit untuk dijawab. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada saat penelitian 

berlangsung terlihat kemandirian peserta didik dalam menyelasaikan tugas 

yang diberikan guru Aqidah Akhlak dengan membuka catatan yang telah 

diberikan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak untuk mencari jawaban dari 

soal-soal yang diberikan dan bila jawan yang dicari tidak ada didalam buku 

                                                             
3
 Rakatala, Dini salwa, wawancara tanggal 20 April 2017 
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catatan peserta didik tidak sungkan bertanya kepada guru mata pelajaran 

Aqidah Akhlak.
4
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa kemandirian peserta didik dalam belajar sudah mulai 

tampak didalam diri peserta didik seperti mengerjakan tugas secara 

bersungguh-sungguh dan mencari jawaban dengan bertanya kepada orangtua 

maupun guru di sekolah dan diharapkan peserta didik dapat mempertahankan 

kemandiriannya dalam belajar bahkan dapat meningkatkan kemandirian nya 

dalam belajar khususnya pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

D. Prestasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Nurlaili 

guru mata pelajaran Aqidah Akhlak beliau mengungkapkan bahwa beliau 

telah melakukan berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. 

Nurlaili, saya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

adapun usaha-usaha yang telah saya lakukan diantaranya memberikan 

hadiah kepada peserta didik yang mendapat nilai diatas 80 dengan 

memberikan jajanan ringan atau hanya sekedar pujian yang 

dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta diidik atas usaha 

yang telah dilakukannya, dan saya juga memberikan hukuman kepada 

peserta didik yang mendapat nilai kecil atau dibawah 60 berupa tugas 

tambahan, memberikan hapala mengenai materi pelajaran yang 

dianggap ia belum menguasainya.
5
 

                                                             
4 Observasi, Tanggal 22 April 2017 
5 Nurlaili, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak , wawancara tanggal 20 April 2017 
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Dari hasil wawancara kepada guru Aqidah Akhlak yang telah 

dikemukakan diatas dapat penulis simpulkan bahwa usaha-usaha yang telah 

dilakukan guru Aqidah Akhlak untuk meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik sudah cukup beragam untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam 

bentuk tabel dibawah ini nilai peserta didik pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung. 

Tabel V 

Nilai Peserta Didik Kelas V/B  pada mata pelajaran Aqidah Akhlak  

MIN 10 Bandar Lampung 

Nomor Nama Nilai 

1 Abdurahman 80 

2 Adelia 69 

3 Afriansyah 76 

4 Aliya Bidil Awan F 71 

5 Anisa Aqila S 70 

6 Khalilullah 60 

7 Asy Syifa ZH 70 

8 Aureliaya Syifa G 80 

9 Azzam Abdul Hafizh 89 

10 Azizun Hakim 84 

11 Dini Salwa  60 

12 Fredi Cahya 40 

13 Fuad Zuhair 55 

14 Indri Lisdiyanti 85 

15 Ikbal Sanifi  67 

16 Irsyad Salih 56 

17 Kurnia Saputra 89 

18 Lutfi Afifuddin 90 

19 M Gusti Erik  100 

20 M Nabil Davian  78 

21 M Rafli Topik 77 

22 Miftahuddin  87 

23 Nazer Al Farizi 69 
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24 Nazwa Nabila Q 88 

25 Nazwa Nurul F 82 

26 Nisa Amania 89 

27 Nurazizah 69 

28 Nurrahmad 70 

29 Rakatala  85 

30 Renaldi Rafles 82 

31 Richad Pito 70 

32 Safitri Putri P 70 

33 Sandy Pratama  70 

34 Tiara Ramadani 89 

35 Yosani 70 

36 Tiara Andani 70 

37 Tubagus Anas  60 

38 Wahid  65 

39 Yusuf 80 

40 Zaida Zahra 85 

Jumlah peserta didik 40 

Sumber: Dokumen MIN 10 Bandar Lampung TH. 2016/2017 

 

Dari tabel diatas tampak ada beberapa peserta didik yang mendapat 

nilai dibawah 60 dan diharapkan guru Aqidah Akhlak terus melakukan upaya-

upaya untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik agar nantinya lebih 

baik lagi. 

Bnerdasarkan hasil wawncara dengan Nurlaili selaku guru mata 

pelajaran Aqidah Akhlak pertanyaan yang di ajukan bagaimana dengan nilai 

peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak?,
6
 dan jawaban yang 

diberikan yang intinya nilai peserta didik kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak  sudah cukup baik, banyak peserta didik 

                                                             
6  Nurlaili, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak , wawancara tanggal 22 April 2017
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yang mendapat nilai diatas 60 namun ada beberapa peserta didik yang 

mendapat nilai dibawah 60 kondisi ini bukan tanfa alasan namun hal yang 

sangat mendasar yang menyebabkan peserta didik mendapat nilai dibawah 60 

yakni kondisi buku paket yang digunakan tanggungan pemerintah sangat 

terbatas hanya beberapa tidak sampai 20 buah sedangkan peserta didik kelas 

V/B MIN 10 Bandar Lampung mencapai 40 anak,  hal ini memaksa peserta 

didik untuk menggunakan buku yang ada 1 buku untuk digunakan secara 

bersama-sama dengan teman sebangkunya dan bergantian untuk 

membawanya pulang kerumah kondisi ini yang menyebabkan peserta didik 

terbatas untuk belajar dirumah. 

Guru mata pelajaran Aqidah Akhlak bukan tidak menghimbau peserta 

didik untuk mengcopi buku yang ada namun ada beberapa orangtua peserta 

didik yang kurang dalam segi ekonomi sehingga keberatan untuk mengcofi 

buku yang digunakan dan guru mata pelajaran juga tidak bisa memaksakan 

kehendaknya untuk memerintahkan seluruh peserta didik harus mengkofi 

buku yang digunakan, sehingga kondisi buku paket yang sangat terbatas ini 

yang mendasari nilai peserta didik ada beberapa yang mendapat nilai dibawah 

60. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suntari selaku kepala MIN 10 

Bandar lampung Kondisi ini juga diakuinya, menurut beliau ketersediaan 

buku paket yang ada yang bersumber dari pemerintah sangat terbatas karena 



87 
 

MIN 10 Bandar Lampung baru beberapa bulan belakangan ini menerapkan 

kurikulum 2013 jadi buku yang bantuan yang bersumber dari pemerintah baru 

beberapa belum begitu banyak.
7
  

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan saat 

penelitian berlangsung mengenai nilai peserta didik pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak didapat keterangan bahwa kendala yang dihadapi guru dan 

khususnya peserta didik MIN 10 Bandar lampung yakni ketersedian buku 

yang ada sangat terbatas sehingga menyebabkan kesulitan peserta didik dalam 

belajar dirumah, hal ini harus segera adanya pembenahan dari guru Aqidah 

Akhlak untuk mencarikan solusi dengan cara memberikan pengarahan kepada 

orangtua peserta didik akan pentingnya mengcofi buku yang ada sebagai 

bahan belajar peserta didik dirumah supaya seluruh peserta didik punya bahan 

belajar dirumah agar tidak agdalagi peserta didik yang mendapat  nilai 

dibawah 60.  

E. Upaya guru membangkitkan memotivasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak kelas VB MIN 10 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan hasil observasi dan interview, diperoleh keterangan 

bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak didapat data sepeti 

yang akan dipaparkan di bawah ini: 

                                                             
7
 Suntari, kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung, wawancara 

tanggal 22 April 2017 
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1. Memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya 

mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

 

 Dari hasil interview yang dilakukan peneliti dengan Suntari selaku 

kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung diperoleh 

keterangan bahwa pada umumnya motivasi peserta didik pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak sudah bisa dikatakan mulai tumbuh atas upaya-

upaya dan dorongan yang dilakukan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak 

agar berusaha untuk mempelajari Aqidah Akhlak, mencurahkan 

kemampuan dan perhatiannya untuk menguasai materi pelajaran pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung 

dengan semaksimal mungkin.
8
 

 Dari hasil interview dengan Nurlaili selaku guru mata pelajaran 

Aqidah Akhlak juga mengemukakan yang mana mengemukakan kebanyak 

kondisi motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

sudah mulai tampak namun belum begitu optimal sehingga perlu 

ditingkatkan lagi supaya menghasilkan out put yang baik khususnya 

dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak.
9
  

 Berdasarkan pendapat di atas dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kondisi motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak MIN 10 Bandar Lampung Kelas V/B pada dasarnya masih perlu 

                                                             
8
 Suntari, kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung, wawancara 

tanggal 15 April 2017 
9
 Nurlaili, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak, wawancara tanggal 15 April 2017 
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untuk ditingkatkan. Hal ini menuntut usaha yang semaksimalmungkin dan 

tenaga pengajar Aqidah Akhlak untuk mencari cara atau kiat-kiat khusus 

yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak sehingga kondisi kondisi motivasi belajar 

peserta didik dapat ditingkatkan lagi sebaik mungkin, sesuai dengan 

harpan dan cita-cita guru mata pelajaran Aqidah Akhlak selama ini dan 

yang diharapkan menghasilkan out put yang baik pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak mengingat materi Aqidah Akhlak sangat penting untuk 

dipahami dan diterapkan dikehidupan sehari-hari bagi peserta didik. 

2. Memberi nilai  

 Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa guru Aqidah Akhlak 

selalu memberikan nilai berupa angka dalam setiap tugas yang diberikan 

kepada peserta didik kelas V/B di MIN 10 Bandar Lampung baik tugas 

yang dikerjakan disekolah maupun tugas yang dikerjakan di rumah. 

 Pemberian tugas-tugas dan pemberian nilai berupa angka disetiap 

tugas yang diberikan hasilnya selalu diberitahukan kepada peserta didik 

sehingga setiap peserta didik dapat mengetahui perkembangan dalam 

mencapai prestasi belajar Aqidah Akhlak, tugas yang diberikan bisa 

berupa tugas lisan maupun tes tulis baik yang dilakukan disekolah maupun 

yang dikerjakan dirumah atau PR  

 Menurut salah satu peserta didik kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung 

Zaida Zahra guru Aqidah Akhlak dalam setiap proses pembelajaran 
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Aqidah Akhlak guru selalu memberi tugas berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang ditunjuk secara acak dan memberikan tugas untuk dikerjakan 

dirumah kadang tugas kelompok namun yang lebih sering tugas yang 

dikerjakan sendiri dan dikumpulkan diminggu yang akan datang. 

3. Pujian dan Hukuman 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik kelas V/B MIN 10 

Bandar Lampung  mereka mengatakan bahwa guru Aqidah Akhlak  selalu 

memberikan pujian dan hukuman kepada peserta didik  yang mengerjakan 

tugas sesuai dengan perintah dan tepat waktu mengumpulkannya dan 

memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. 

 Dari hasil observasi di kelas V/B MIN 10 Bandar Lampung tampak 

guru Aqidah Akhlak sedang melakukan hukuman bagi peserta didik yang 

tidak mengerjakan tugas dan yang membuat kegaduhan dikelas, hukuman 

yang diberikan salah satunya menyuruh peserta didik yang melakukan 

kesalahan membaca materi yang sedang diajarkan dengan membaca 

dengan lantang dan maju didepan kelas. 

Berdasarkan wawancara dengan peserta didik kelas V/B MIN 10 

Bandar Lampung yang dilakukan dengan seluruh peserta didik tentang 

pujian seperti apa yang pernah mereka dapatkan dari guru Aqidah Akhlak 

MIN 10 Bandar Lampung salah satu peserta didik yang bernama Wahid 
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menjawab guru Aqidah Akhlak selalu memberikan tepuk tangan bagi 

yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru Aqidah Akhlak.   

4. Pemberian Hadiah 

 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru mata 

pelajaran Aqidah Akhlak kelas V/B beliau menuturkan terkadang beliau 

memberikan hadiah kepada peserta didik yang dianggap pantas 

mendapatkan hadiah seperti yang rajin mengerjakan tugas, rajin bertanya 

dan sangat senang bila diberi tugas-tugas yang baru, hadiah yang 

diberikan bisa hadiah hanya sekedar tepuk tangan saja atau sengaja 

dibawakan berupa jajanan ringan untuk diberikan sebagai bentuk apresiasi 

guru kepada peserta didik yang memiliki motivasi belajar pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak. 

 berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru 

Aqidah Akhlak hadiah yang biasa dilakukan rutin diberikan kepada 

peserta didik yang setiap jam pelajaran Aqidah Akhlak yakni memberikan 

hadiah berupa tepuk tangan dan pujian-pujian kecil kepada peserta didik 

namun hadiah yang berupa jajanan ringan diberikan kepada peserta didik 

sekurang-kurangnya dalam setiap minggunya satu kali. 

 Menurut Rakatala salah satu peserta didik kelas V/B MIN 10 Bandar 

lampung didapat informasai tentang hadiah yang pernah diberikan guru 

Aqidah Akhlak disetiap minggunya guru Aqidah Akhlak memberikan 
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jajanan kepada peserta didik yang rajin mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan guru Aqidah Akhlak. 

5. Kerja kelompok 

 Berdasarkan hasil observasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 

V/B MIN 10 Bandar Lampung terlihat bahwa guru terkadang membagi 

kelompok untuk peserta didik dengan dicampur antara peserta didik yang 

dianggap lebih giat belajar dengan peserta didik yang kurang berantusias 

dengan pelajaran Aqidah Akhlak dan diberi tugas dengan cara dikerjakan 

secara bersamaan dengan anggota kelompoknya. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru Aqidah 

Akhlak beliau mengatakan terkadang beliau membagi kelompok kepada 

peserta didik dan diberikan tugas dengan cara dikerjakan secara 

bersamaan dengan membagi kelompok penggabungan antara peserta didik 

yang lebih giat belajar dengan peserta didik yang kurang bersemangat 

dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak, dengan makut merangsang 

semangat belajar peserta didik yang kurang antusias terhadap pelajaran 

Aqidah Akhlak.  

F. Usaha guru menggugah kesiapan, miotivasi dan pemahaman peserta 

didik terhadap tujuan belajar dalam mengikuti proses pembelajaran 

pada mata pelajaranAqidah Akhlak  
 

 Keterkaitan perhatian guru Aqidah Akhlak bagi diri peserta didik 

adalah aktivitas belajar dimana minat belajar itu merupakan dorongan yang 

dapat mempertinggi motivasi belajar peserta didik untuk mengikuti 
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pembinaan  mata  Aqidah Akhlak dan dengan perhatian guru Aqidah Akhlak 

yang tinggi maka efektivitas belajar peserta didik akan dapat lebih 

ditingkatkan lagi. 

 Dari hasil wawancara dengan guru Aqidah Akhlak dijelaskan bahwa 

guru Aqidah Akhlak selama ini telah membangkitkan motivasi belajar kepada 

peserta didik berupa pemberian nasehat akan pentingnya mata pelajaran 

Aqidah Akhlak dan upaya-upaya yang telah dilakuakan kepada peserta didik 

agar mereka termotivasi dalam mempelajari mata pelajaran Aqidah Akhlak, 

berupa menunjukkan pentingnya belajar Aqidah Akhlak baik bagi umat Islam 

umumnya maupun terhadap diri peserta didik dalam memberikan bekal 

menjalani kehidupan dikemudian hari, menunjukkan  cara-cara belajar Aqidah 

Akhlak dan juga memberikan wawasan bagi peserta didik agar belajar Aqidah 

Akhlak dengan baik. 

 Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa ternyata dalam proses pembelajaran, guru masih kurang 

dalam menunjukkan tujuan belajar Aqidah Akhlak kepada peserta didik 

diawal pembelajaran masih kurang dibangkitkan motivasi peserta didik 

terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak dan juga guru masih  kurang menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman peserta didik, sehingga peroses pembelajaran kurang diikuti 

peserta didik secara maksimal dan kurang mampu meningkatkan efektivitas 

proses pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. 
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G. Proses penyajian materi pelajaran Aqidah Akhlak 

 Metode pengajaran yang diterapkan masih kurang efektif di sebabkan 

variasi metode pelajaran yang digunakan masih kurang dan belum begitu 

tampak, dan pembelajaran yang komunikatif belum diterapakan oleh guru 

dengan sepenuhnya oleh guru Aqidah Akhlak, sehingga peserta didik lebih 

ditekankan kepada penguasaan Ilmu Aqidah Akhlak dari pada enguasaan 

penerapannya di kehidupan sehari-hari, akibatnya peserta didik lebih banyak 

menghafalkan kata-kata yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas 

menghafal, atau menghafalkan tatakalimat yang diperlukan untuk mencapai 

pengetahuan nya. 

 Dari hasil observasi diketahuai bahwa: “dalam proses pembelajaran 

pada mata pelajaan Aqidah Akhlak guru sering menerapkan kaidah-kaidah 

Aqidah Akhlak, cara-cara membuat kalimat dan berbagai pengetahuan bahasa, 

sedangkan penerapan langsung baik didalam maupun diluar kelas belum 

begitu diterapkan sehingga dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam mata 

pelajaran Aqidah Akhlak masih sebatas pengetahuan dan belum mencakup 

proses penerapannya”.
10

 

 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa materi 

pembelajaran masih kurang selaras denga peserta didik, dan penerapannya 

materi pembelajaran belum tampak, serta penggunaan metode pembelajaran 

yang diterapkan dalam proses pembelajaran kurang bervariasi sehingga 

                                                             
10

 Observasi, tanggal 20 April 2017 
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menyepkan kejenuhan belajar pada peserta didik sehinngga setiap unsur atau 

obyek pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan kurang dapat dicerna 

atau dikuasai dan diikuti secara aktif oleh peserta didik yang menyebapkan 

hasil belajar kurang maksimal. 

H. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak 

 

 Suasana kelas saat berlangsungnya proses pembelajaran ternyata 

kadang kurang kondusif hal ini disebabkan kurang kontrolnya guru terhadap 

peserta didik saat-saat tertentu misalnya saat guru menulis dipapan tulis, pada 

saat diberi tugas kelompok, dan saat jam pelajaran memasuki siang hari. 

 Fasilitas pembelajaran merupakan suatu alat yang dapat menunjang 

atau menghambat tercapainya kegiatan belajar mengajar seperti proyektor dan 

kipas angina mengingat kondisi cuaca daerah Bandar lampung khususnya 

MIN 10 Bandar Lampung. Demikian pula dalam proses belajar mengajar  

mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas V/B MIN 10 Bandar Lampuung 

merupakan salah satu yang dapat menentukan terhadap hasil yang akan 

dicapai, jika kondisi fasilitas memadai maka dapat menunjang keberhasilan 

pembelajaran dan sebaliknya jika ternyata fasilitas kurang mendukung dapat 

menghambat bagi tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran. 

 Dari hasil interview dengan Suntari selaku kepala MIN 10 Bandar 

Lampung beliau mengemukakan yang intinya bahwa memang diakui adanya 

kekurangan fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran didalam 
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kelas seperti proyektor dan kipas angin dan segi peralatan lainnya sangat 

terbatas, sehingga kondisi keefektifan proses pendidikan Aqidah Akhlak 

kurang dicapai dengan baik.
11

 

 Adapun dari hasil interview dengan Nurlaili selaku guru pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak: menyatakan bahwa beliau mngeluhkan tentang 

fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses pembelajaran pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak seperti proyektor dan kipas angin dimana failitas-

fasilitas yang telah disebutkan beliau sangat membantu dalam proses 

pembelajaran terutama proyektor disaat adanya materi pembelajaran yang 

dapat disampaikan dengan penayangan video atau slide gambar, selanjutnya 

menurut beliau selama ini belum dapat dipenuhi kebutuhan buku-buku 

pelajaran Aqidah Akhlak khususnya buku paket yang digunakan dalam proses 

pembelajaran yakni yang terdapat diperpustakaan yang dibutuhkan peserta 

didik, selayaknya setiap peserta didik memiliki satu anak satu buku paket 

mata pelajaran Aqidah Akhlak  sebagai sumber belajar Aqidah Akhlak bagi 

peserta didik.
12

 

 Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan diatas dengan demikian 

dari segi sarana prasarana atau fesilitas yang dapat menunjang proses 

pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak maka dapat diambil 

kesimpulannya bahwa sarana atau media pengajaran Aqidah Akhlak di MIN 

                                                             
11

 Suntari, kepala MIN 10 Bandar Lampung, wawancara tanggal 27 April 2017 
12

 Nurlaili, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak, wawancara tanggal 28 April 2017 
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10 Bandar Lampung secara umum kurang begitu tersedia, sehingga hal ini 

menjadi keterbatasan proses pembelajaran tersendiri yang perlu adanya 

pemecahan dari pihak sekolah dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang 

tampak yang berkaitan dengan sarana yang diperlukan yang dapat menunjang 

proses pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak bagi peserta didik 

maupun bagi guru Aqidah Akhlak, bila dibiarkan secara berkepanjangan dan 

kurangnya perhatian yang serius dari pihak sekolah hal ini dapat menghambat 

prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak.    
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Setelah melakukan kajian teoritis dan analisis data berdasarkan 

penelitian dan temuan dilapangan dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi mengenai motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlakd di MIN 10 Bandar Lampung  maka dapat penulis simpulkan 

bahwa motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di 

MIN 10 Bandar Lampung sudah mulai tumbuh, mulai dari keuletan peserta 

didik dalam belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak, ketekunan dalam belajar 

mata pelajaran Aqidah Akhlak, mandiri dalam belajar mata pelajaran Aqidah 

Akhlak, dan prestasi dalam belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di MIN 10 

Bandar Lampung pada mata pelajaran Aqidah Akhlak mengenai motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak, motivasi belajar 

peserta didik sudah mulai tumbuh pada diri peserta didik namun ada kendala-

kendala yang dialami guru Aqidah Akhlak dalam menggugah motivasi belajar 

peserta didik yakni: 

a. Sarana dan prasaran yang tersedia didalam kelas sebagai penunjang 

dalam proses pembelajaran seperti proyektor untuk penyajian materi 

pelajaran Aqidah Akhlak yang membutuhkan penayangan video dan 
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slide gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan. 

b. Kondisi buku paket mata pelajaran Aqidah Akhlak yang digunakan 

dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak belum tersedia dengan baik yang 

semestinya setiap peserta didik memliki satu buku paket sebagai bahan 

belajar mereka.  

 Berdasarkan pendapat diatas diharapkan guru Aqidah Akhlak tetap 

konsisten dalam menggugah motivasi belajar peserta didik dengan upaya-

upaya yang dianggap tepat untuk diguanakan, kemudian kendala-kendala 

yang ada perlu adanya perhatian yang serius dari pihak sekolah untuk 

mengatasi masalah yang ada agar nantinya tidak menjadi penghambat bagi 

guru Aqidah Akhlak untuk menggugah motivasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak.  

B. Saran-saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka penulias 

dapat memberikan saran-saran sebagai masukan untuk MIN 10 Bandar 

Lampung Khususnya pada mata pelajaran Aqidah Akhlak sebagai berikut: 

a.  Hendaknya pihak sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan didalam kelas 

untuk menunjang proses pembelajaran. 

b. sudah semestinya peserta didik sendiri menyadari bahwa mata 

pelajaran Aqidah Akhlak wajib dipelajari dan menumbuhkan 
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didalam diri peserta didik bahwa mata pelajaran Aqidah Akhlak 

sangat penting bagi mereka sehingga tidak mengabaikan dan harus 

dapat diusahakan sebisa mungkin untuk menguasai mata pelajaran 

Aqidah Akhlak dengan bimbingan guru agar mereka memiliki bekal 

ilmu Agama yang baik. 

C. Penutup 

 Alhamdulillahhirobbil Alamin dengan memanjatkan puji, syukur dan 

senantiasa mengharap ridha Allah SWT, atas izinya lah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari masih jauh dari kata 

sempurna dan masihbanyak kekurangan baik dalam penulisan dan 

pengkajiannya hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis sangat 

mmengharapkan masukan-masukan yang bersifat membangun dari 

pembacanya demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Akhirnya dengan mengharap ridha Allah SWT, semoga sekripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca dan almamater, khususnya penulis. Penulis 

juga memohon maaf kepada pembaca atas segala kekurangan yang terdapat 

pada skripsi ini dengan maaf dari kesemua pihat semoga Allah SWT 

mengampununya, Amin ya Robbal’Alamin.  
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Kisi-Kisi Pedoman Wawancara dan Observasi 

Tentang Motivasi Belajar peserta didik mata pelajaranb Aqidah Akhlak MIN 

10 Bandar Lampung 

Fokus 

Penelitian 
Sub Fokus Indikator Sumber Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

M
o
ti

v
a
si

 b
el

a
ja

r 
p

es
er

ta
 d

id
ik

  

Ketekunan   Mengikuti 
bidang studi 

akidah akhlaq 

di kelas  

 Mengulas atau 

belajar bidang 

studi akidah 

akhlaq di rumah 

 Guru Aqidah 
Akhlak 

 Peserta Didik 

 Wawancara 

 Observasi 

Keuletan  Sikap terhadap 
kesulitan 

belajar bidang 

studi akidah 

akhlaq 

 Usaha 

mengatasi 

kesulitan 

belajar bidang 

studi akidah 

aklaq 

 Guru Aqidah 
Akhlak 

 Peserta Didik 

 Wawancara 

 Observasi 

Mandiri  Penyelesaian 
tugas-tugas atau 

PR 

 Menggunakan 

kesempatan 

diluar jam 

pelajaran  

 Guru Aqidah 
Akhlak 

 Peserat didik  

 Wawancara 

 Observasi 



Prestasi  Keinginan 

untuk 

berprestasi 

 Mendapat nilai 
di atas KKM 

(kriteria 

ketuntasan 

minimal) 

 Guru Aqidah 

Akhlak 

 Kepala 
Madrasah 

 Peserta Didik 

 Wawancara 

 Observasi 

 



Pedoman Observasi 

Motivasi belajar Peserta Didik MIN 10 Bandar Lampung 

No 
Aspek yang di 

Observasi 
Indikator Hasil Observasi 

1 Ketekunan   Mengikuti bidang studi 
akidah akhlaq di kelas  

 Mengulas atau belajar bidang 
studi akidah akhlaq di rumah 

 

2 Keuletan  Sikap terhadap kesulitan 
belajar bidang studi akidah 

akhlaq 

 Usaha mengatasi kesulitan 
belajar bidang studi akidah 

aklaq 

 

3 Mandiri  Penyelesaian tugas-tugas 
atau PR 

 Menggunakan kesempatan 
diluar jam pelajaran  

 

4 Prestasi  Keinginan untuk berprestasi 

 Mendapat nilai di atas KKM 

(kriteria ketuntasan minimal) 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala Madrasah 

1. Bagaimana latarbelakang berdirinya MIN 10 Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana keadaan buku pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MIN 10 

Bandar Lampung ? 

B. Guru Aqidah Akhlak 

1. Bagaimana keadaan motivasi belajar peserta didik dikelas VB MIN 10 Bandar 

lampung ? 

2. Bagaimana cara guru , khususnya guru aqidah akhlak dikelas VB MIN 10 

Bandar Lampung menumbuhkan motivasi belajar peserta didik ? 

3. Apakah ibu memiliki strategi khusus dalam hal menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran aqidah akhlak kelas VB MIN 10 

Bandar Lampung ? 

4. Bagaimana ibu menumbuhkan sikap kemandirian kepada peserta didik dalam 

belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak ? 

5. Pembiasaan seperti apa yang ibu terapkan kepada peserta didik MIN 10 

Bandar Lampung dalam kaitannya dengan motivasi belajar peserta didik ? 

6. Bagaimana cara ibu dalam menasehati anak agar peserta didik memiliki 

motivasi yang tinggi untuk mempelajari mata pelajaran aqidah akhlak ? 

7. Bagaimana cara ibu mengajarkan peserta didik selalu senantiasa untuk 

bersungguh-sungguh dalam mempelajari mata pelajaran aqidah akhlak ? 

8. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat motivasi belajar peserta 

didik ? 

C. Peserta Didik 

1. Nasihat apa yang sering diberikan oleh guru aqidah akhlak kepada adik-adik ? 

2. Apakah guru aqidah akhlak telah memberikan teladan yang baik kepada adik-

adik ? 

3. Apakah adik-adik selalu belajar diluar jam pelajaran ? 



4. Apakah orangtua adik-adik selalu menemani adik-adik dalam belajar 

dirumah? 

5. Apakah adik-adik mempunyai keinginan yang besar untuk belajar aqidah 

akhlak ? 

6. Usaha apa yang sudah adik-adik lakukan untuk belajar mata pelajaran aqidah 

akhlak? 

7. Apakah adik-adik selalu mengerjakan tugas dan pekerjakan rumah disetiap 

tugas yang di berikan guru mata pelajaran aqidah akhlak ? 

8. Apakah adik merasa senang dengan mata pelajaran aqidah akhlak ? 

9. Mengapa adik tidak memperhatikan guru mata plajaran Aqidah Akhlak saat 

menjelaskan pelajaran ? 
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