
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pendidikan agama Islam yaitu suatu bimbingan baik jasmani

maupun rohani yang berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran dalam Islam.1

Pendidikan Islam bersumber dari al-qur’an dan hadis. Islam

sebagai agama yang bersifat universal berisi ajaran-ajaran yang dapat

membimbing manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk

itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjalin hubungan

yang erat dengan Allah dan sesama manusia.

Dalam al-qur’an disebutkan beberapa kisah Nabi yang berkaitan

dengan pendidikan. Kisah ini menjadi suri teladan bagi peserta didik dalam

mengarungi kehidupan. Kisah itu misalnya kisah Nabi Adam as., sebagai

manusia pertama, yang merintis proses pengajaran (ta’lim) pada anak

cucunya, seperti pengajaran tentang asma’ (nama-nama) benda. Sesuai

dengan firman Allah dalam Al-qur’an suroh Al-baqaroh ayat 31:










Artinya: Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat berfirman:

1Abdul Rahman Shaleh, Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak Bangsa, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2005, h. 6



"Sebutkanlah kepada-ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar

orang-orang yang benar"

Demikian juga kisah-kisah orang yang soleh seperti Lukman al-

Hakim yang selalu menganjurkan dasar-dasar filosofi pendidikan kepada

anak-anaknya tidak menyekutukan Allah SWT. Namun tetap bersyukur

kepadanya, diserukan mengerjakan shalat, berbuat sopan santun kepada ibu

bapak, mengajak yang baik dan meninggalkan yang mungkar, selalu bersabar

dan hidup bersahaja, dan tidak menyombongkan diri. Perhatikan QS. Lukman

ayat 12








Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman,

Yaitu:"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur

(kepada Allah), maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan

barang siapa yang tidak bersyukur, maka Sesungguhnya Allah maha kaya

lagi maha terpuji".

Al-qur’an memuat nilai normative yang menjadi acuan dalam

pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas tiga pilar utama yaitu:

1. I’tiqadiyyah, yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya

kepada Allah, malaikat, rosul, kitab, hari akhir dan takdir, yang bertujuan

untuk menata kepercayaan individu.



2. Khulukiyyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan

untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan

perilaku terpuji.

3. Amaliyyah, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari,

baik yang berhubungan dengan pendidikan ibadah, yang memuat

hubungan antara manusia dengan tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat,

haji dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai-nilai ubudiyah.2

Menurut H. M. Arifin pendidikan Islam sangat diperlukan bagi

anak-anak disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Untuk membantu pribadi anak, hal ini perlu proses yang panjang;

2. Pendidikan yang khususnya bersumber dari nilai-nilai tersebut pendidikan

Islam tersebut.

3. Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk

mensejahterahkan dan membahagiakan hidup dan kehidupan manusia di

dunia dan di akhirat.

4. Ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala bidang

kehidupan manusia.3

Adapun ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi Al-qur’an-

hadis, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, dan tarikh/ sejarah Islam. Ruang

lingkuup tersebut dimaksudkan untuk mewujutkan keserasian, keselarasan dan

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT. Dengan sesama

2 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, Prenada Media Group, Jakarta: 2008, h. 33-36
3Ibid, h. 6



manusia, dengan dirinya sendiri, dan dalam hubungannya dengan makhluk

lainnya maupun alam sekitarnya.

Dalam kurikulum pendidikan agama dinyatakan bahwa kegiatan

pembelajaran pendidikan agama islam dibedakan menjadi kegiatan intra

kurikuler dan ekstrakurikuler. Dengan demikian, kepala sekolah, guru agama

hendaknya dapat mengatur pelaksanaan kedua jenis kegiatan tersebut karena

keduanya harus diprogramkan oleh sekolah/ guru agama.4

Mengingat kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam itu sangat

diperlukan dalam kehidupan peserta didik maka proses pembelajaranpun harus

berlangsung dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik pula, untuk

mencapai keberhasilan tersebut hal utama yang sangat diperlukan adalah

motivasi belajar dari peserta didik.

Motivasi memang merupakan faktor yang mempunyai arti penting bagi

seorang anak didik. Apalah artinya anak didik pergi ke sekolah tanpa motivasi

untuk belajar. Untuk bermain-main adalah bukan waktunya yang tepat, untuk

mengganggu teman atau membuat keributan adalah suatu perbuatan yang

kurang terpuji bagi seorang pelajar seperti anak didik.5

Motivasi berasal dari kata motif yang artinya daya penggerak yang

mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Menurut Mc. Donal

motivasi ditandai dengan timbulnya efektif (perasaan) dan reaksi untuk

4 Abdul Rahman Shaleh, Ibit, h. 167-169
5 Saiful Bahri, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 148



mencapai tujuan.6Mohammad Surya mengemukakan bahwa motivasi adalah

suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada

suatu tujuan tertentu.7 Dalam proses belajar mengajar motivasi siswa sangat

dibutuhkan karena memiliki banyak fungsi. Fungsi motivasi tersebut adalah:

1. Mendorong manusia untuk berbuat, yakni sebagai penggerak atau motor

yang melepaskan energi.

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.

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

harus dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan dengan

mengenyampingkan perbuatan - perbuatan yang tidak bermafaat bagi

tujuan itu.

Dalam proses belajar siswa memiliki motivasi tinggi terlihat dalam ciri-ciri

berikut:

1. Berusaha melakukan tugas dengan sebaik-baiknya

2. Tidak mudah menyerah jika menemui hambatan dalam belajar
3. Berusaha menyelesaikan tugas atas kemauan sendiri
4. Lebih mementingkan karya dari imbalan
5. Memperhitungkan peluang dari resiko dengan cermat
6. Berorientasi kedepan dan berpartisipasi penuh dalam belajar
7. Bekerja dengan semangat jika mendapat umpan balik, memiliki rasa

tanggung jawab yang tinggi
8. Selalu optimis dalam belajar8

6 Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 214
7 Mohamad Surya, Psikologi Konseling, Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2003, h. 106
8 Sini Suarni, Produktifitas Sekolah, Jakarta: UI Press, 2001, h. 43



Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa program sekolah selain

menuntut agar siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi siswa juga

dituntut aktif dalam berbagai berbagai kegiatan keagamaan disekolah,

sehingga dapat menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan keagamaan yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tandun

Kabupaten Rokan Hulu, Bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan serta akhlak mulia pada siswa.

Kegiatan keagamaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01

Tandun Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian dari program yang

direncanakan oleh sekolah. Ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam

mengikuti kegiatan keagamaan motivasi belajarnya tinggi dan ada juga

sebagain siswa yang aktif namun motivasi belajarnya rendah. Hal tersebut

dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ada sebagaian siswa yang terlambat masuk kelas.

2. Ada sebagaian siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh

guru Agama Islam

3. Ada sebagaian siswa yang keluar masuk pada jam pelajaran berlangsung.

4. Ada sebagaian siswa yang tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan

materi pelajaran.

Pertanyaannya, apakah siswa yang aktif dalam kegiatan

keagamaan juga memiliki motivasi untuk belajar Agama Islam yang tinggi?

Berdasarkan pertanyaan di atas maka penulis tertarik untuk melihat masalah

ini dengan judul: Hubungan Keaktifan Mengikuti kegiatan  Keagamaan

Dan Motivasi Belajar Agama Islam Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri

01 Tandun Kabupaten Rokan Hulu.



Alasan penulis memilih judul ini karena menurut penulis masalah

ini sangat menarik untuk di teliti, terutama penulis merupakan seorang calon

guru Pendidikan agama Islam nantinya, kemudian di tinjau dari segi waktu,

dana, dan kemampuan penulis merasa mampu melakukan penelitian ini.

B. Penegasan Istilah

1. Hubungan

Hubungan adalah pertalian,9 jadi hubungan yang akan dilakukan

dalam penelitian ini adalah pertalian antara keaktifan mengikuti kegiatan

keagamaan dam motivasi belajar agama Islam siswa.

2. Keaktifan

Keaktifan adalah kegiatan yang dilakukan dengan giat baik itu

jasmani maupun rohani.10

3. kegiatan Keagamaan.

kegiatan keagamaan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

disekolah atau di masjid sekolah, nantinya dapat menimbulkan  rasa

ketertarikan siswa yang aktif didalamnya.11Kegiatan yang dimaksud

adalah shalat berjamaah, membaca al-qur’an dan rohis.

4. Motivasi

Menurut Sertain, sebagaimana dikutip oleh Ngalim Purwanto,

motivasi adalah dorongan sesuatu pernyataan yang kompleks dalam

9 J.S Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Harapan, 1994, h. 719
10 Zakiah Daradjat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2011,

h. 137
11 Zakiah Drajat, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, h. 64



suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu

tujuan.12Motivasi belajar adalah merupakan factor psikis yang bersifat

non intelektual, peranannya yang khas adalah dalam penumbuhan gairah,

merasa senang dan semangat untuk belajar.13

5. Belajar

Belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.14Dengan demikian belajar yang di maksud disini adalah

komunikasi dua arah antara guru dan siswa pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas

terdapat identifikasi masalah berikut ini:

a. Bagaimana keaktifan kegiatan keagamaan siswa ?

b. Bagaimana motivasi belajar agama Islam siswa?

c. Apakah ada hubungan antara keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan

dan motivasi belajar siswa?

12 Poerwanto, N, Psikologi Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1996, h. 61
13 Sardiman A.M. Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Rajawali Press,2009, h. 73
14Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada, 2008, h. 8



d. Apakah ada hubungan positif yang signifikan antara keaktifan

mengikuti kegiatan keagamaan dan motivasi belajar agama Islam

siswa?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang timbul dalam identifikasi

masalah maka penulis membatasi penelitian ini pada hubungan keaktifan

mengikuti kegiatan keagamaan dan motivasi belajar agama Islam siswa di

Sekolah Menengah Atas Negeru 01 Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada hubungan yang signifikan

antara keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan dan motivasi belajar

agama Islam siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tandun Kabupaten

Rokan hulu?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan dan motivasi belajar agama

Islam siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tandun Kabupaten Rokan

Hulu.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan cakrawala berfikir

penulis terutama dalam bidang penulisan karya ilmiah. Dan sebagai

sumbangsih penulis dalam dunia pendidikan.

b. Sebagai bahan informasi terhadap perkembangan kegiatan keagamaan

di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tandun Kabupaten Rokan

Hulu.

c. Sebagai bahan masukan bagi para siswa untuk dapat menumbuhkan

kesadaran dan rasa cinta terhadap kegiatan keagamaan dan dapat

mengambil manfaatnya.

d. Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat motivasi belajar Agama

Islam.


