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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan bagi umat manusia merupakan kekuatan mutlak yang harus

dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil kelak manusia

dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi dan cita-cita untuk maju.

pendidikan sangat penting bagi kehidupan, karena tanpa pendidikan seseorang

tidak akan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan.

Pendidikan adalah suatu lembaga dimana seseorang akan diberikan suatu

pengajaran yang dapat memberikan pegangan untuk dapat melanjutkan kehidupan

yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh Karena itu, pendidikan dipandang sebagai

salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi

mendatang. Dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang

berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan.

Untuk itu kualitas peserta didik di sekolah haruslah lebih lebih ditingkatkan baik

dari sarana, fasilitas, dan kualitas pengajaran.

Menurut Ramayulis, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh

seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau

sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat penghidupan yang

lebih tinggi.1

1Ramayulis, dkk, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia,2009, h.83
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Agama Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan

pendidikan. Karena menurut ajaran agama Islam, pendidikan adalah merupakan

kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk mencapai

kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula

manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal dalam

kehidupannya.2

Al-Qur’an dan Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan

mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang

berpengetahuan pada derajat yang tinggi.Mengingat betapa pentingnya aktivitas

belajar ini, sehingga wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Swt, kepada

rasul-Nya adalah berkenaan dengan masalah belajar, Nabi pun baru melakukan

belajar dengan bimbingan malaikat Jibril yang berupa surat al-‘Alaq ayat 1-5 yang

berbunyi :









Artinya “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia

Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah

yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam,

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.(QS. Al-‘Alaq :

1-5).3

2Zuhairini, dkk, Filsafat PendidikanIslam,Jakarta: Bumi Aksara, 2008,h. 98
3Al-Qur’an Terjemah, Surah Al-Alaq :1-5
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Dari ayat diatas jelaslah bahwa agama Islam mendorong umatnya agar

menjadi umat yang pandai, dimulai dengan belajar baca tulis dan diteruskan

dengan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, salah satunya pelajaran

Pendidikan Agama Islam.

Hampir setiap orang menggantungkan harapan kepada pendidikan untuk

melahirkan generasi-generasi muda yang menguasai beragam ilmu dan

pengetahuan, yang mampu memanfaatkan potensi diri  dan setiap peluang dan

pada akhirnya menjadi manusia-manusiayang sukses dalam  setiap hal. Tentunya

setiap pendidikan tidak terlepas dari proses belajar mengajar. Proses pembelajaran

merupakan inti dari kegiatan pendidikan secara keseluruhan.  Ini berarti berhasil

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepadabagaimana

proses belajar yang dialami oleh peserta didik.

Dari semua asas pendidikan aktivitas merupakan asas yang terpenting hal ini

disebabkan karena belajar itu merupakan suatu kegiatan, tanpa kegiatan tidak

mungkin seorang belajar. Dalam proses belajar mengajar berbagai aktivitas yang

dilakukan siswa tidak hanya aktivitas jasmani dalam bentuk perbuatan fisik saja

tapi juga aktivitas rohani dalam bentuk berfikir.4

Dalam belajar adakalanya terjadi aktivitas-aktivitas belajar yang tidak

selamanya berlangsung baik maupun wajar.5Hal ini disebabkan aktivitas belajar

setiap individu memiliki takaran yang berbeda-beda, tergantung dari motivasi

yang ada pada diri setiap individu. Kebutuhan akan belajar pada siswa mendorong

timbulnya motivasi dari dalam dirinya.

4S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h.86-87
5 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, Jakarta: PT Rineka Cipta,2008, h. 77
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Untuk memacu kemampuan belajar anak dalam belajar tidak terlepas dari

minatnya dalam mengikuti pelajaran yang diberikan guru di sekolah, karena tanpa

adanya minat anak dalam mengikuti pelajaran, maka aktivitas belajar siswa tidak

akan berjalan dengan baik.Begitu juga sebaliknya apabila minat anak tertuju

kepada pelajaran atau kepada sesuatu yang akan diajarkan gurunya, maka dengan

sendirinya segala masalah yang dapat mengganggu pikirannya akan segera dapat

di usirnya, sehingga ia tidak dapat mengganggu pelajarannya.

Ketika seseorang dalam hatinya sudah tumbuh minat untuk belajar maka

tidak akan ada kata putus asa lagi untuk selalu belajar. Karena dalam Al-Qur’an

dijelaskan bahwa Allah akan selalu memperlihatkan hasil dari apa yang sudah

dilakukan oleh umatnya, seperti firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat An-Najm

ayat 39-40 berikut ini:






Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang

telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat

(kepadanya)”.6

Dari ayat di atas jelaslah bahwa minat dan kemauan dari diri seseorang

tujuan pendidikan akan  tercapai.

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila bahan pelajaran

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan

sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Bahan pelajaran yang

6 Al-Qur’an Terjemah, Surat An-Najm : 39-40
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menarik minat siswa lebih mudah dipahami dan disimpan, karena minat dapat

meningkatkan kegiatan belajar.7

Minat adalah suatu lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau

aktivitas tanpa ada yang menyuruhnya8. Dengan demikian orang yang berminat

terhadap sesuatu akan berupaya melakukan hal tersebut dan merasa senang

melakukan, maka dapat diduga bahwa perbuatan tersebut akan membuahkan hasil

yang cukup baik. Dalam belajar aktivitas siswa sangat penting sebagai motivasi

menguasai apa yang dipelajari.

Tejadinya suatu aktivitas belajar di dalam kelas bukan hanya dorongan dari

luar saja, maksudnya motivasi yang di berikan oleh guru saja tidak cukup untuk

menciptakan aktivitas belajar di dalam kelas kalau siswa itu sendiri tidak memiliki

minat atau daya tarik terhadap pelajaran tersebut.Aktivitas belajar merupakan

prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar, karena prinsipnya

belajar itu adalah berbuat.Berbuat itu penting guna mengubah tingkah laku,

sehingga siswa itu perlu melakukan aktivitas. Aktivitas itu akan tampak apabila

adanya proses belajar yang dialami oleh siswa.

Aktivitas siswa selama pembelajaran itu meliputi bagaimana siswa itu

mampu berbuat dan bertindak. Aktivitas-aktivitas itu dapat terlihat dari

kegiatannya seperti menulis apa yang disampaikan gurunya, membaca materi

pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya, mendengarkan setiap informasi

atau pesan yang disampaikan oleh guru, menjawab pertanyaan guru dan bertanya

7Tohirin,Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005, h. 120

8Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinnya, Jakarta: Rineka Cipta,
1995, h.180
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kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami serta bersikap tenang selama

berlangsungnya proses pembelajaran di kelas.

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru, banyak mata

pelajaran yang harus diikuti dan penting dipelajari oleh siswa. Salah satunya yaitu

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

ini memiliki peranan penting bagi anak didik, tidak hanya menambah ilmu

pengetahuan, namun akan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam hal ini dibutuhkan minat belajar yang kuat dari dalam diri siswa. Supaya

aktivitas belajar siswa berjalan dengan baik, dan bahan pelajaran lebih mudah di

pahami.

Namun berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, penulis

menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ada sebagian siswa yang tidak membuat tugas yang diberikan oleh guru.

2. Ada sebagian siswa yang ribut pada saat belajar pendidikan agama Islam.

3. Ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan guru menerangkan

pelajaran.

4. Ada sebagian siswa yang tidak memiliki catatan PAI lengkap.

5. Masih ada sebagian siswa yang tidak mau bertanya saat belajar Pendidikan

Agama Islam

Berdasarkan pemaparan masalah, maka penulis termotivasi untuk

melakukan penelitian dengan judul “pengaruh minat belajar terhadap aktivitas

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru”.
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi si pembaca

maka dalam penjelasan ini penulis mencantumkan penegasan istilah sebagai

berikut :

1. Minat Belajar

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan

mengenang beberapa kegiatan.9Dengan demikian minat besar

pengaruhnya terhadap  suatu kegiatan, karena apabila kegiatan yang

diikuti tidak diminati siswa, maka siswa yang bersangkutan tidak akan

mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik

baginya. Sebaliknya suatu kegiatan yang diminati siswa, akan lebih mudah

diikuti siswa karena minat dapat menambah keinginan siswa untuk

mengikuti kegiatan tersebut.

Jadi minat belajar dalam penelitian ini adalah kecenderungan jiwa

siswa mengikuti kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, karena

yang dipelajari itu dirasa penting dan aktivitas mengikuti kegiatan

pembelajaran tersebut disertai perasaan senang yang dinyatakan baik

melalui perkataan atau perbuatan.

2. Aktivitas belajar

Aktivitas adalah kegiatan atau kesibukan, sedangkan kegiatan atau

kesibukan itu sendiri adalah kekuatan dan ketangkasan dalam usaha,

dalam mengarahan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu

9Tohirin, M.S, Op, Cit.119
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tujuan.Aktivitas belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun

mental.10

Jadi aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan

atau kesibukan siswa dalam proses belajar baik yang berhubungan dengan

fisik maupun mental.Aktivitas fisik dapat dilihat dari kegiatan bekerja,

membaca, menulis, bermain dan sebagainya.Sedangkan aktivitas mental

dapat dilihat pada kegiatan mendengar, berfikir, mengamati.

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui

ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap

anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam

yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama

Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan

kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.11

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala diatas maka dapat

dikemukakan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

a. Bagaimana minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru?

10Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Perss, 2010,
h.100

11Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan  Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h.86
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b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

23 Pekanbaru?

c. Bagaimana aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru?

d. Apakah ada pengaruh minat belajar siswa terhadap aktivitas belajar siswa

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 23 Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang berhubungan dengan kajian ini

serta terbatasnya waktu, tenaga dan untuk menjaga agar penelitian ini

lebih terarah dan terfokus terhadap permasalahannya, maka penulis hanya

membahas pengaruh minat belajar terhadap aktivitas belajar siswa pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 23 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang dan identifikasi

masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah

ada pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap aktivitas belajar

siswa pada mata pelajaranPendidikan Agama Islam  di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 23 Pekanbaru?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar

terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaranPendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Sekolah, hasil penilitian ini diharapkan sebagai masukan bagi

Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru untuk dapat melihat

bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam sehingga sekolah dapat menunjang guru untuk meningkatkan

minat siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

b. Bagi guru, untuk mengetahui minat siswa terhadap mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam dan mampu mengajak siswa meningkatkan

minatnya sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan baik.

c. Bagi siswa, agar mampu meningkatkan minat belajarnya sehingga

dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan baik.

d. Bagi penulis, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada

jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN SUSKA Riau.


