
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa

pendidikan agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan

nasional. Setiap lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan

tinggi wajib memasukkan pendidikan agama sebagai muatan kurikulum. Pasal 37

ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk

peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa serta berakhlak mulia.1

Pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan

umum mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, merupakan bagian dari

pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan

Islam mempunyai misi esensial untuk membangun karakter muslim yang

memahami ajaran agamanya serta mempunyai kesadaran imani yang diwujudkan

ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai bentuk pengamalan ajaran agama.

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, hasil yang ingin dicapai dari

pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beradab dalam pengertian yang

menyeluruh meliputi kehidupan spiritual dan material.2 Begitu juga menurut al-

1Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2Wan Mohd. Nor Wan Daud, Filsafat dan Prektek Pendidikan Islam Syed Muhammad

Naquib Al-Attas (Bandung: Mizan,1998) hlm. 174.



Abrasyi, mencapai suatu akhlak yang sempurna (fadhilah) adalah tujuan utama

pendidikan Islam.3

Namun faktanya berbicara lain, Pendidikan Agama Islam (PAI) pada

lembaga pendidikan umum secara keseluruhan belum mampu berkontribusi

positif dalam mewujudkan tujuan utama dari Pendidikan Agama Islam di

kalangan peserta didik. Hal ini sangat terkait dengan proses implementasinya di

lapangan, ada kecenderungan peserta didik kurang tertarik untuk mengikuti

kegiatan pembelajaraan Pendidikan Agama Islam. Apa lagi saat pembelajaran

Pendidikan Agama Islam selalu diarahkan pada penguasaan teks-teks yang

terdapat dalam  buku pengajaran, mereka selalu dihadapkan pada pertanyaan dan

hapalan-hafalan yang pada gilirannya membuat anak didik menjadi jenuh dan

bosan terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam.4

Dalam konteks inilah, maka seorang guru dalam setiap kegiatan

pembelajaran termasuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam, perlu

menumbuhkan minat belajar yang tinggi di kalangan peserta didik. Dengan

adanya minat yang tinggi membuat peserta didik menjadi lebih tertarik untuk

mengikuti kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sehingga apa yang

menjadi tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal.

Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yaitu prinsip memberikan

kemudahan dan menyenangkan, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW:

ثَنِي أَبُو التَّ  ثَنَا ُشْعبَةُ قَاَل َحدَّ ثَنَا یَْحیَى ْبُن َسِعیٍد قَاَل َحدَّ ُد ْبُن بَشَّاٍر قَاَل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َعْن أَنَسِ یَّاحِ َحدَّ

3 Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi, Falsafah al-Tarbiyah, (Al Qahirah, 1986), hlm.
235.

4 Tujuan PAI selama ini masih terhenti pada ranah kognitif, belum menyentuh ranah
afektif dan kepribadian. Lihat Sutrisno dalam Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan
Islam, (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), hlm. 85.



ُروا َوبَشُِّروا َوَال تُنَفُِّرو ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل یَسُِّروا َوَال تَُعسِّ اْبِن َمالٍِك َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata telah
menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id, ia berkata telah menceritakan
kepada kami Syu’bah, ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu al-Tayyah,
dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda; Mudahkanlah dan
jangan mempersulit, gembirakanlah (dalam satu riwayat disebutkan:
jadikanlah tenang) dan jangan membuat orang lari.

Dengan prinsip memberikan kemudahan dan menyenangkan dalam

kegiatan dan aktivitas pembelajaran di dalam kelas pada gilirannya akan

menumbuhkan minat belajar yang tinggi di kalangan peserta didik. Peserta didik

lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga apa yang menjadi

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien.

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

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau

dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.5 Suatu minat dapat

diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih

menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui

partisipasinya dalam suatu aktivitas. Seseorang yang memiliki minat terhadap

suatu subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar

terhadap subjek tersebut.6

Dalam proses pembelajaran minat siswa merupakan faktor utama yang

menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Minat merupakan faktor yang

5 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), him. 178.

6 Ibid, hlm. 180.



menentukan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar.7 Siswa yang memiliki

minat belajar yang tinggi akan mendorong dirinya untuk leih aktif dalam kegiatan

pembelajaran. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan dari setiap kegiatan

pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

Sejalan dengan pengertian belajar adalah berbuat, tidak ada belajar tanpa

berbuat. Berbuat artinya menuntut keaktifan siswa dalam belajar. Pengetahuan,

keterampilan dan sikap tidak dapat ditransfer begitu saja tanpa ada keterlibatan

siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Rousseau yang dikutip Sardiman

menjelaskan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan

sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan

fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Hal ini

menunjukkan setiap orang yang belajar harus aktif sendiri. Tanpa ada aktivitas,

proses belajar tidak mungkin terjadi.8

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa belajar melalui aktivitas membaca dan

menulis dengan perantaraan pena (qalam). Sebagaimana firman Allah SWT dalam

surat al-‘Alaq yang berbunyi:

7 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),
hlm. 27.

8 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2011), hlm. 96.



Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa minat dan keaktifan dalam

belajar dua hal yang sangat penting dalam merealisasikan tujuan dari kegiatan

pembelajaran. Selain itu juga terlihat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara

minat belajar siswa dengan keaktifan siswa dalam belajar. Dengan demikian,

siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi akan mendorong dirinya untuk

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Beradasarkan pengamatan dan studi pendahuluan yang penulis lakukan di

SMK Kecamatan Kubu Darussalam terutama dalam kegiatan pembelajaran

Pendidikan Agama Islam, diketahui bahwa minat siswa dalam mengikuti kegiatan

tersebut tergolong tinggi sebagaimana pengakuan 2 orang guru yang mengajar

Pendidikan Agama Islam juga beberapa orang siswa yang penulis jumpai. Mereka

mengatakan sangat senang dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam yang

mereka ikuti. Ini menunjukkan adanya minat yang tinggi di kalangan mereka

terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan tersebut.

Namun di sisi lain, penulis juga menjumpai tingkat keaktifan siswa dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di lembaga tersebut

terkesan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari gejala sebagai berikut:



1. Hanya beberapa orang siswa saja yang mau menjawab pertanyaan guru

Pendidikan Agama Islam

2. Hanya sebagian kecil dari siswa yang mau bertanya kepada guru saat proses

pembelajaran Pendidikan Agama Islam berlangsung.

3. Masih dijumpai siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

Pendidikan Agama Islam.

Dari pemaparan di atas, penulis melihat ada persoalan mendasar terkait

minat dan keaktifan belajar siswa. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk

menelitinya dalam kerangka penelitian ilmiah dengan judul “Hubungan antara

minat belajar dan keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam di SMK

Kubu Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka di

sini perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Minat belajar adalah kecenderungan subjek yang timbul untuk merasa tertarik

pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu, merasa senang mempelajari

materi itu. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat belajar

merupakan keadaan dimana siswa mempunyai perhatian, keinginan dan rasa

senang terhadap mata pelajaran itu.9

2. Keaktifan belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental yaitu

berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.10

9 Gimin, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, (UNRI: FKIP, 2005),
hlm. 4.

10 Sardiman, Interaksi ..., hlm. 98.



3. Pendidikan  Agama  Islam  merupakan  usaha  sadar  yang dilakukan pendidik

dalam  rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami  dan

mengamalkan  ajaran  Islam  melalui  kegiatan  bimbingan pengajaran atau

pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.11

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

diidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul antara lain:

a. Bagaimana minat belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMK Kubu Rokan Hilir?

b. Bagaimana keaktifan belajar siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di SMK Kubu Rokan Hilir?

c. Bagaimana hubungan antara minat belajar dengan keaktifan belajar siswa

dalam belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Kubu Rokan Hilir?

d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa dalam

belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Kubu Rokan Hilir?

e. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar

Pendidikan Agama Islam di SMK Kubu Rokan Hilir?

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, mengingat keterbatasan dana,

waktu dan tenaga, maka masalah penelitian ini dibatasi pada hubungan antara

11 Abdul Madjid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi
Konsep dan Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 130-132.



minat belajar dan keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam di

SMK Kubu Rokan Hilir.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah terdapat hubungan yang signifikan

antara minat belajar dan keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Agama

Islam di SMK Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan terdahulu

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan minat belajar

dengan keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Kubu

Kabupaten Rokan Hilir .

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, hasilnya diharapkan dapat

berguna untuk/sebagai berikut:

a. Bagi siswa, sebagai pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk

belajar mencari, menemukan dan menyelidiki pengetahuan yang didapat,

serta mampu mendorong siswa agar lebih aktif sehingga pembelajaran lebih

efektif



b. Bagi guru, sebagai seorang pendidik di sekolah dan siswa sebagai pihak

yang perlu dididik untuk saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik

guna meningkatkan minat dan keaktifan belajar siswa. Panelitian ini dapat

berguna bagi guru dalam memilih dan menggunakan media, metode dan

teknik pembelajaran.

c. Bagi lembaga, sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijaksanaan

yang tepat dan memberikan/ menambah sarana dan prasarana dalam rangka

menunjang proses belajar mengajar khususnya dalam meningkatkan minat

dan keaktifan belajar siswa.


