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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. 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
3
.  

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 
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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 MATA PELAJARAN 

AKHLAK  DI SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015”.  

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan 

masalah pokok yang diteliti dalam skripsi sebagai berikut:  

1. Apa upaya yang dilakukan oleh Guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X pada pelajaran  Akhlak?  

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanaan 

peningkatan motivasi belajar siswa kelas X pada pelajaran  Akhlak? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X pada pelajaran  

Akhlak.  
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b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

dalam memotivasi belajar siswa kelas X pada pelajaran Akhlak.  

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis: 

1) Menambah khasanah keilmuan terutama berkenaan dengan 

pelaksanaan PAI sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.  

2) Dapat dipakai sebagai bahan kajian lebih mendalam bagi 

penelitian-penelitian yang sifatnya lebih luas dan mendalam baik 

dari satu sisi wilayah maupun substansi permasalahannya.  

b. Manfaat praktis:  

1) Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai salah satu modal 

pembelajaran yang nantinya dapat diterapkan pada saat terjun 

langsung di masyarakat.  

2) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif 

pembelajaran di sekolah guna meningkatkan prestasi belajar 

siswa.  

3) Bagi universitas, hasil penelitian dapat digunakan untuk 

memperkaya koleksi perpustakaan dan dapat digunakan oleh 

peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian.  

4) Bagi dunia pendidikan di Indonesia, agar mampu menerapkan 

strategi pembelajaran ini untuk meningkatkan prestasi siswa. 

 

 




