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ABSTRAK 

Annisa Romadhoni, G000110070, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

(Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 Guru pendidikan agama Islam terutama guru akhlak sangat berperan 

penting dalam mewujudkan akhlak mulia siswa dan berperan juga dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena guru mempunyai tanggung jawab 

dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar pendidikan agama Islam salah 

satunya dapat ditingkatkan melalui peningkatan motivasi belajar. Karena di dalam 

proses belajar mengajar motivasi memegang peranan yang sangat penting. 

Motivasi merupakan dorongan atau kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan 

belajar agar tercapai tujuan yang diharapkan.  

 Berangkat dari latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat 

oleh peneliti yaitu upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas X pada Pelajaran akhlak di SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya 

guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X 

pada Pelajaran akhlak di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta, untuk 

mendeskripsikan  faktor-faktor  yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas x pada Pelajaran akhlak di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta.  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Dan hasil yang diperoleh merupakan hasil dari data deskriptif, yakni 

berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Sumber data sekaligus 

informan adalah guru pendidikan agama Islam serta pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian ini bila diperlukan. Dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan beberapa teknik dengan observasi, interview serta dokumentasi. 

Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. Untuk pengecekan  keabsahan data penelitian menggunakan 

metode induktif.  

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah  (1) upaya guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sudah dilaksanakan dengan 

baik yaitu dengan menjelaskan tujuan, memberikan cerita,  memberikan hukuman, 

memberi nilai, pujian, memberikan tugas harian dan mengadakan ulangan. (2) 

faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam meningkatkan motivasi belajar 

adalah sarana dan prasarana, dukungan penuh dari kepala sekolah dan dukungan 

dari orang tua. (3) faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa adalah Sumber daya manusia yang  rendah, kelas yang kotor dan 

siswa yang cenderung pasif. 

Kata kunci : Guru PAI, Motivasi Belajar, Pelajaran Akhlak 
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Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama Islam 

merupakam bimbingan secara sadar 

oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani 

peserta didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. Setiap 

siswa perlu dibekali pendidikan 

Islam yang cukup. supaya tidak 

mengalami kesulitan dalam 

menghadapi permasalahan hidup.   

 Guru pendidikan agama 

Islam yang mengajar akhlak sangat 

berperan penting untuk mewujudkan 

akhlak mulia siswa dan berperan 

juga dalam prestasi belajar siswa. 

Karena guru mempunyai tanggug 

jawab dalam proses belajar 

mengajar. Prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam salah satunya dapat 

ditingkatkan melalui peningkatan 

motivasi belajar. Karena di dalam 

proses belajar mengajar motivasi 

memegang peranan yang sangat 

penting. Motivasi merupakan 

dorongan atau kemampuan untuk 

melakukan suatu kegiatan belajar 

agar tercapai tujuan yang 

diharapkan
1
.  

Selama PPL di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta peneliti 

melihat  siswa yang ikut pelajaran 

Akhlak nurut dengan guru Akhlak 

yang sedang mengajar. Mereka 

memperhatikan guru akhlak di dalam 

kelas.  Dengan demikian guru 

pendidikan agama Islam berhasil 

dalam memberikan motivasi yang 

tepat untuk mendorong siswa bekerja 

dengan segenap tenaga dan pikiran. 

Berdasarkan studi 

pendahuluan di atas, maka peneliti 

terfokus pada usaha-usaha yang 

ditempuh oleh guru pendidikan 

agama Islam khususnya pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak  dalam 

meningkatkan motivasi belajar di 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

Dengan judul skripsi “ Upaya Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Kelas X pada Pelajaran 

Akhlak di SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

                                                           
1
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi 

Belajar Mengajar ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2001), hlm. 83. 
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Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang 

penulis kemukakan di atas, agar 

permasalahan yang ada dapat dibahas 

secara terarah dan sesuai dengan 

sasaran, maka dapat dirumuskan 

permasalahan, yaitu: “ Apa upaya 

yang dilakukan oleh Guru 

pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas X pada pelajaran akhklak? dan 

apa saja faktor pendukung dan 

penghambat dalam melaksanakan 

peningkatan motivasi belajar siswa 

kelas X pada pelajaran Akhlak? ” 

Tujuan Penelitian. 

Sedangkan tujuan dari skripsi 

ini adalah untuk mendeskripsikan 

upaya guru PAI dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan faktor-

faktor pendukung maupun 

penghambat dalam memotivasi 

belajar siswa kelas X pada pelajaran 

Akhlak. 

Tinjauan Pustaka. 

 Penulis menemukan ada 

beberapa penelitian yang relevan  

dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Skripsi Luqman (IAIN, 2003) 

yang berjudul: “Upaya 

Meningkatkan Motivasi Belajar 

Aqidah Akhlak dengan 

Menerapkan Metode 

Pembelajaran Simulasi”, 

menyimpulkan dengan 

menggunakan metode simulasi 

dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa sebesar 80,34%.  

2. Skripsi Evi Yuliastuti (UMS, 

2013) yang berjudul : 

“Peningkatan Motivasi Belajar 

pendidikan agama Islam materi 

Al Quran melalui model 

pembelajaran tutor sebaya”, 

menyimpulkan siswa lebih aktif 

bertanya dan aktif menjawab 

dalam penerapan model tutor 

sebaya. 

3. Skripsi Ari Fatmawati (UMS, 

2014) yang berjudul 

“Penggunaan Multimedia dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa”. Menyimpulkan siswa 

lebih konsentrasi dan 

memeperhatikan guru karena 

bantuan multimedia.  
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Landasan Teori  

 Guru Pendidikan Agama Islam  

Guru adalah seseorang yang 

bertindak sebagai pengelola kegiatan 

belajar mengajar, fasilitas belajar 

mengajar dan peranan lainnya
2
. 

Pendidikan Islam menurut Nur 

Hidayat adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah. Oleh 

karena Islam mempedomani seluruh 

aspek kehidupan manusia muslim 

baik duniawi maupun ukhrawi
3
.Jadi 

guru agama Islam adalah orang yang 

bertanggung jawab mengarahkan dan 

membimbing anak didik berdasarkan 

hukum-hukum Islam. 

Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam. 

Dalam Undang-undang R.I 

No. 14 tahun 2005 tentang guru bab 

1 pasal 1 dijelaskan, bahwa guru 

adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, 

                                                           
2
 Basyrudin Usman,  Strategi 

Belajar Mengajar dan Media Pendidikan, ( 

Jakarta: Quatum Pres, 2002),  hlm. 2. 
3
 Nur Ubiyati, Ilmu Pendidikan 

Islam ( Bandung:  pustaka setia, 2012) 

menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan menengah
4
. 

Sedangkan menurut Sardiman 

peran guru adalah sebagai berikut
5
: 

1)  Fasilitator 

Berperan sebagai fasilitator, 

guru dalam hal ini akan 

memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar 

mengajar. Misalnya saja dengan 

menciptakan suasana kegiatan 

belajar yang sedemikian rupa, 

serasi  dengan perkembangan 

siswa, sehingga interaksi belajar 

mengajar akan berlangsung secara 

efektif. 

2) 2)  Motivator 

Peranan guru sebagai 

motivator ini penting artinya 

dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan 

kegiatan belajar siswa.   

3) Pembimbing/Pengarah 

Jiwa kepemimpinan bagi 

guru dalam peranan ini lebih 

menonjol. Guru dalam hal ini 

dapat membimbing dan 

                                                           
4
 Murip Yahya, Profesi Tenaga 

Kependidikan ( Bandung:  Pustaka setia, 

2013),  hlm. 222. 

 
5
 Sardiman, Interaki Motivasi 

Belajar,  hlm. 144.  
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mengarahkan kegiatan belajar 

siswa sesuai tujuan yang dicita-

citakan. 

4) Informator 

Sebagai pelaksana cara 

mengajar informatif, 

laboratorium, studi lapangan dan 

sumber informasi kegiatan 

akademik maupun umum. 

Syarat-Syarat Menjadi Guru 

Agama.  

Menurut UU Nomor 14 tahun 

2005 yaitu Guru wajib memilki 

kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. 

Dan syarat guru agama 

menurut Nur Uhbiyati adalah dia 

harus orang yang beragama, mampu 

bertanggung jawab atas 

kesejahteraan agama, dia tidak kalah 

dengan guru sekolah umum lainnya 

dalam bentuk warga negara 

demokratis dan bertanggung jawab 

atas kesejahteraan bangsa dan tanah 

air dan dia harus memiliki perasaan 

panggilan murni.   

Motivasi Belajar. 

 Menurut Mc Donald motivasi 

adalah sesuatu perubahan energi 

dalam pribadi seseorang ditandai 

dengan timbulnya afektif (perasaan) 

dan reaksi untuk mencapai tujuan
6
. 

Belajar Menurut Witherington  

merupakan perubahan dalam 

kepribadian, yang dimanifestasikan 

sebagai pola-pola respon yang baru 

berbentuk keterampilan, sikap, 

kebiasaan, pengetahuan dan 

kecakapan
7
. 

Jadi motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak dalam 

diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar 

dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar 

dapat tercapai
8
. 

 

 

 

                                                           
6
 Nyayu khodijah, Psikologi 

Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 

hlm. 150. 
7
  Nana Syaodih Sukmadinata, 

Landasan Psikologi Proses Pendidikan ( 

Bandung: Remaja Rosdakarya,  2003), 155.  
8
 Sardiman, Interaksi Motivasi 

Belajar,  hlm. 73. 
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  Fungsi Motivasi 

Motivasi memiliki tiga 

komponen pokok, Yaitu : 

Menggerakan, Mengarahkan dan 

Menopang
9
.  

Jenis-Jenis Motivasi 

Motivasi terbagi menjadi 2 

yaitu Motivasi Ekstrindik dan 

Motivasi Intrinsik.  

 Motivasi Ekstrinsik 

adalah suatu keinginan untuk 

mengajar suatu tujuan yang 

diakibatkan oleh imbalan-imbalan 

yang bersifat eksternal, seperti uang 

atau pujian. 

Motivasi Intrinsik adalah 

suatu keinginan untuk mengajar 

suatu tujuan yang diakibatkan 

oleh imbalan-imbalan yang 

bersifat eksternal, seperti uang 

atau pujian.  

Cara Menumbuhkan Motivasi 

Belajar.  

 Menurut Biggs dan 

Tefler (Hamdu dan Agustina, 

2011) mengungkapkan motivasi 

belajar siswa dapat menjadi 

lemah. Lemahnya motivasi atau 

tiadanya motivasi belajar akan 

                                                           
9
 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi 

Suatu Pengantar dalam Perspektif  Islam 

(Jakarta: Prenada Media, 2004),  hlm. 132. 

melemahkan kegiatan, sehingga 

mutu prestasi belajar akan rendah. 

Cara menumbuhkan motivasi 

belajar menurut popi sopiatin yaitu : 

Membangkitkan motivasi dengan 

janji dan ancaman, membangkitkan 

motivasi dengan cerita dan memberi 

hadiah.  

Cara meningkatkan motivasi 

belajar menurut Djamarah (2010) 

yaitu: Memberi angka, Hadiah, 

Pujian, Gerakan Tubuh, memberi 

tugas, memberi ulangan, mengetahui 

hasil dan hukuman.  

Unsur-Unsur yang mempengaruhi 

motivasi belajar.  

 Di antaranya cita-cita atau 

aspiasi siswa, kemampuan siswa, 

kondisi siswa, kondisi lingkungan 

siswa, unsur-unsur dinamis dalam 

belajar dan pembelajaran
10

. 

Pembelajaran Akhlak.  

 Pembelajaran adalah proses 

interaksi antara peserta didik dengan 

lingkunganya, sehingga terjadi 

                                                           
10

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan 

Pembelajaran, (Jakarta:  Rineka Cipta. 

2006), Hlm. 97. 
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perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik
11

. 

Menurut Ibrahim Anis (1972) 

akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa, yang dengannya lahirlah 

macam-macam perbuatan, baik atau 

buruk, tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan
12

. 

Dengan demikian yang 

dimaksudkan dengan pembelajaran 

akhlak adalah suatu usaha yang 

dilakukan secara sadar untuk dapat 

menyiapkan peserta didik agar 

tertanam sifat yang mulia sesuai 

syariat Islam dalam jiwanya, tanpa 

memerlukan pertimbangan terlebih 

dahulu dalam melakukannya.  

Sumber-Sumber Pembelajaran 

Akhlak 

Yang dimaksud dengan 

sumber akhlak adalah yang menjadi 

ukuran baik atau buruk atau mulia 

dan tercela. Sebagaimana 

keseluruhan ajaran Islam, sumber 

akhlak adalah Al-Qur’an dan 

Sunnah, bukan akal pikiran atau 

pandangan masyarakat sebagaimana 

                                                           
11

 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2003),  Hlm. 100.  
12

 Ibid., hlm. 4. 

pada konsep etika dan moral. Dan 

bukan pula karena baik atau buruk 

dengan sendirinya sebagaimana 

pandangan Mu’tazilah
13

. 

Ruang Lingkup Akhlak 

Akhlak terhadap Allah SWT, 

Akhlak Terhadap Rasulullah Saw, 

Akhlak Pribadi, Akhlak dalam 

keluarga, Akhlak Bermasyarakat, 

Akhlak Bernegara
14

. 

Tujuan pembelajaran Akhlak. 

Tujuan mempelajari ilmu 

Akhlak dan permasalahannya 

menyebabkan kita dapat menetapkan 

sebagaian perbuatan lainnya sebagai 

yang baik dan sebagian perbuatan 

lainnya sebagai yang buruk
15

. 

Metode Penelitian 

Pendekatan Penelitian.  

 Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan 

pendekatan peneltian deskriptif 

kualitatit yang bertujuan 

menggambarkan secara sistematis 

dan akurat, fakta dan karakteristik 

                                                           
13

  Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 

hlm. 4.  
14

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 

hlm. 4. 
15

 Abuddin Nata,  Akhlak Tasawuf,  hlm. 14. 
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mengenai populasi atau bidang-

bidang tertentu.  

Tempat dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian adalah 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

alamat Jl. Kol. Sutarto 62 Jebres 

Surakarta.  

 Yang akan dijadikan subjek 

(informan) dalam penelitian ini 

adalah guru PAI.  

Metode Pengumpulan data. 

1. Observasi adalah suatu  

pengamatan terhadap objek yang 

diteliti baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung, 

untuk memperoleh data yang 

harus dikumpulkan dalam 

penelitian
16

. Yang akan di 

observasi adalah mengamati 

kegiatan guru dan siswa, di 

dalam proses belajar mengajar 

maupun di luar kegiatan 

pembelajaran.  

2. wawancara adalah suatu proses 

tanya jawab lesan, dalam mana 2 

orang atau lebih berhadapan 

secara fisik, yang satu dapat 

melihat muka yang lain dan 

mendengar dengan telinga sendiri 

                                                           
16

 Kaelan, Metode penelitian 

Kualitatif Interdisipliner ( Yogyakarta: 

Paradigma,  2012),  hlm. 101. 

dari suaranya
17

. Bertujuan untuk 

mendapatkan data tentang upaya 

guru PAI dalam meningkatkan  

motivasi be;ajar siswa. 

3. Dokumen adalah merupakan 

catatan peristiwa yang telah lalu. 

Dokumentasi dapat berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya 

monumental dari seseorang 

lainya
18

. Metode dokumentasi ini 

penulis gunakan untuk 

memperoleh data berupa keadaan 

sekolah, Guru, murid, dan 

karyawan di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta. 

Metode Analisis Data. 

Berdasarkan penelitian yang 

bersifat deskriptif kualitatif, maka 

data yang  telah dikumpulkan 

dianalisis dengan teknik analisis 

secara induktif yaitu peneliti 

berusaha mengumpulkan fakta dari 

fenomena atau peristiwa-peristiwa 

yang bersifat khusus, kemudian 

berdasarkan fenomena atau peristiwa 

                                                           
17

 Sukandarumiddi, Metodologi 

Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Pemula ( 

yogyakarta: UGM press. 2006), hlm. 88. 

18
 Kaelan, Metode penelitian 

kualitatif interdisiliner, hlm. 126. 
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yang bersifat khusus tadi, diambil 

kesimpulan yang bersifat umum. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berdasarkan data-data 

yang telah dikumpulkan pada Bab II 

dan IV, dapat diketahui bahwa 

sekolah SMA Muhammadiyah 3 

surakarta terletak di Jl. Kolonel 

Sutarto 62 Jebres Surakarta, dekat 

dengan kantor PMI, Polsekta, dekat 

dengan Universitas Sebelas Maret 

(UNS) dekat dengan RSU Moewardi. 

Cukup strategis letak sekolah SMA 

muhammadiyah 3 Surakarta. sekolah 

ini mempunyai visi yang 

mementingkan dari segi akhlak yaitu 

“ terwujudnya pribadi muslim yang 

berakhlak mulia dan unggul dalam 

mutu.” Jadi sekolah ini mempunya 

tujuan untuk mencetak generasi 

muslim yang mempunyai akhlak 

mulia.  

 Dengan visi tersebut 

membutuhkan seorang guru untuk 

memotivasi siswa dalam hal akhlak 

salah satunya adalah guru agama 

dalam bidang akhlak. Motivasi 

belajar dari guru pendidikan agama 

Islam sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan siswa disaat belajar 

pendidikan agama Islam pelajaran 

akhlak. Karena motivasi belajar dari 

guru pendidikan agama Islam siswa 

akan menjadi senang di dalam 

mempelajari pelajaran pendidikan 

agama Islam dan siswa mudah 

memahami pelajaran pendidikan 

agama Islam terkhusus pelajaran 

akhlak.  Upaya yang dilakukan guru 

Akhlak dalam memotivasi siswa 

adalah 

1. Guru menyampaikan tujuan, 

Sebelum masuk pada pelajaran 

inti, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan. 
19

 

2. Memberi hukuman, hukuman itu 

akan diberikan kepada siswa yang 

melakukan kesalahan seperti 

siswa asik sendiri dengan teman 

sebangku, siswa tidak 

memperhatikan pelajaran dan 

bermain sesuatu misal; pensil, 

buku dll), mengganggu siswa 

lainya. Guru biasanya 

memberikan hukuman tidak 

                                                           
19 wawancara dengan guru 

pendidikan akhlak Ibu. Anita Khairun Nisa, 

S.Pd.I pada tanggal 7 Januari 2015. 
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semena-mena. Biasanya guru 

memberikan hukuman menghafal 

ayat Al-Quran, mengancam siswa 

dengan memberikan nilai yang 

jelek pada pelajaran akhlak 

bertujuan agar siswa bisa berubah.  

3. Memberi nilai, Apabila siswa 

aktif dan bisa menjawab 

pertanyaan spontan dari guru 

maka guru memberikan nilai 

tambahan pada siswa. Guru akan 

memberikan nilai tambahan jika 

siswa mempunyai perilaku yang 

mulia.  

4. Memberikan pujian, memberikan 

pujian yang tepat dapat memupuk 

rasa menyenangkan dan bangga 

diri. Sehingga siswa semangat 

untuk memperhatikan pelajaran. 

Pujian yang diberikan seperti 

mengucapkan kata “ pintar sekali, 

good, dll”  

5. Memberikan ulangan, sebagian 

besar siswa kelas x, akan giat 

belajar kalau akan diadakan 

ulangan. Dengan ulangan dapat 

mengetahui sejauh mana 

kefahaman dan keseriusan siswa 

dalam menerima materi. Guru 

memberikan ulangan secara 

berkala.  

6. Memberikan cerita, Guru  

pelajaran akhlak dalam 

menyampaikan materi pelajaran 

sering kali memberikan cerita 

yang mengandung hubungan 

sebab akibat. Sesuai dengan tema 

pelajaran tersebut.  

 Dengan memberikan cerita 

sebab akibat akan memberikan 

motivasi siswa untuk menghindari 

perilaku tersebut dan melakukan 

perbuatan yang mempunyai akibat 

yang bagus.  

7. Gerakan Tubuh, gerakan tubuh 

yang sering diberikan oleh guru 

akhlak ini adalah memberikan 

acungan jempol, menganggukan 

atau menggelengkan kepala. 

Dengan gerakan tubuh bisa 

mewakili guru untuk 

mengungkapkan perasaan seorang 

guru.   

Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh teori pada bab II yang 

katakan oleh Popi Sopiatin (2011:56) 

cara menumbuhkan motivasi belajar 

yaitu: Membangkitkan motivasi 

dengan janji dan ancaman, 

membangkitkan motivasi dengan 

cerita dan memberi hadiah. Cara 

memotivasi juga dipaparkan oleh 
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Djamarah ( 2010: 149-155) yaitu: 

Memberi angka, memberi hadiah, 

pujian, gerakan tubuh, memberikan 

tugas, memberi ulangan, mengetahui 

hasil, hukuman.  

Motivasi belajar menurut 

Abdul Rahman ( 2004: 132) terbagi 

menjadi 2 yaitu motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrnsik. Dianalisis 

dengan data yang ada yaitu yang 

termasuk motivasi intrinsik yaitu: 

menyampaikan dan menjelaskan 

tujuan, Memberikan cerita. 

Sedangkan yang termasuk di dalam 

motivasi ekstrinsik yaitu: 

memberikan hukuman, memberi 

nilai, pujian, memberikan tugas 

harian, mengadakan ulangan dan 

gerakan tubuh.  

Dalam melaksanakan 

upaya-upaya meningkatkan motivasi 

belajar siswa ada dukungan maupun 

hambatan yang harus dilewati oleh 

guru pendidikan agama Islam di 

antaranya;  

Faktor Pendukung  

1. Sarana dan prasarana yang 

mendukung, di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta 

setiap kelas sudah dilengkapi 

dengan LCD proyektor, papan 

tulis, 2 Kipas angin dan meja 

kursi yang cukup.  

2. Dukungan penuh dari Orang 

Tuan siswa. Orang tua 

mendukung dengan 

memfasilitasi buku pelajaran, tas 

dll.  

Faktor penghambat 

1. Sumber daya manusia (SDM) 

siswa yang rendah.  

2. Kebersihan kelas kurang dijaga, 

pada saat pelajaran akhlak 

berlangsung keadaan kelas 

masih kotor, sampah masih 

berada di laci dan botol 

minuman yang berserakan di 

lantai.  

3. Pada pelajaran akhlak siswa 

cenderung pasif.   

Faktor-faktor yang 

dipaparkan penulis berdasarkan 

teori pada bab II menurut Dimyati 

dan Mudjiono (2006:97) unsur-

unsur yang mempengaruhi motivasi 

belajar siswa adalah cita-cita atau 

aspirasi siswa, kemampuan siswa, 

kondisi siswa, kondisi lingkungan 

siswa dan unsur-unsur dinamis 

dalam belajar dan pembelajaran .  
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 Dari data yang diperoleh 

terlihat siswa-siswa mengikuti jam 

pelajaran akhlak dengan serius dan 

guru telah berhasil dalam memotivasi 

belajar siswa. Menurut biggs dan 

tefler mengungkapkan motivasi 

belajar siswa dapat menjadi lemah. 

Lemahnya motivasi atau tiadanya 

motivasi belajar akan melemahkan 

kegiatan, sehingga mutu prestasi 

belajar siswa akan rendah.  

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil 

pengumpulan dan analisis data yang 

telah diperoleh, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa:  

1. Upaya guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas X 

pada pelajaran akhlak di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta 

anatara lain:  

a. Motivasi Intrinsik yaitu 

menjelaskan dan 

memberikan tujuan 

pembelajaran dan 

memberikan cerita.  

b. Motivasi ekstrinsik yaitu: 

memberikan hukuman , 

memberi nilai, memberikan 

pujian, gerakan tubuh dan 

memberikan ulangan.  

2. Faktor pendukung dan 

penghambat dalam memotivasi 

belajar siswa kelas X di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta 

antara lain:  

a. Faktor pendukung yaitu 

sarana dan prasarana yang 

memadai dan dukungan 

penuh dari orang tua.  

b. Faktor penghambat yaitu: 

Sumber daya siswa yang 

rendah, kebersihan kelas 

kurang dijaga dan siswa 

cenderung pasif.  

Saran-Saran 

Dari kesimpulan penelitian 

tentang upaya guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas X, maka 

pada akhir penulisan ini peneliti 

menyampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Guru pendidikan agama 

Islam 

a. Sebelum memulai pelajaran 

sebaiknya guru pendidikan 

agama Islam melihat kondisi 

dalam kelas dan memberikan 
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kesempatan untuk 

membersihkan ruangan kelas 

jika kotor.  

b. Pada saat pelajaran berlangsung 

sebaiknya guru menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat 

membuat murid-murid berperan 

penting di dalamnya, jadi murid-

murid bisa aktif dengan 

sendirinya.  

2. Kepada Siswa 

a. Sebaiknya murid-murid 

memperhatikan kebersihan 

kelas, agar pada saat pelajaran 

suasana nyaman.  

b. Agar menjadi anak yang sukses 

dan pintar maka sebaiknya 

siswa rajin belajar.   
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