
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah segala jenis pengalaman kehidupan yang mendorong 

timbulnya minat belajar untuk mengetahui dan mengerjakan sesuatu yang telah 

diketahui itu. Bahkan pendidikan berlangsung sepanjang zaman (life long 

education). Artinya sejak lahir sampai pada hari kematian seluruh kegiatan 

manusia adalah kegiatan pendidikan.1 Pendidikan merupakan wahana yang 

tepat untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta mengarahkan manusia untuk hidup mandiri, kreatif, demokratis, 

bertanggung jawab, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 

Pendidikan adalah usaha  sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.2 

Berdasarkan pengertian beberapa pendidikan di atas, dapat diketahui 

bahwasanya proses pembelajaran merupakan inti dari suatu kegiatan 

pendidikan. Proses pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas 

peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Faktor 
                                                            

1Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 43. 
2Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Peraturan 

Pemerintah R.I Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Wajib Belajar, (Bandung: 
Citra Umbara, 2011), pasal 1, hlm. 2. 
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psikologis juga turut dalam menentukan keberhasilan dalam pembelajaran 

yakni minat belajar peserta didik atau siswa. 

Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap aktitivitas belajar 

mengajar. Jika peserta didik berminat terhadap mata pelajaran khususnya mata 

pelajaran pendidikan agama Islam, maka dengan secara otomatis siswa akan 

mempelajari pendidikan agama Islam dengan penuh kesungguhan seperti 

merasa senang dalam mengikuti pelajaran, semangat dan rajin belajar,dan 

bahkan dapat menemukan kesulitan-kesulitan dalam proses belajar karena 

adanya daya tarik dan motivasi yang diperoleh dengan mempelajari pendidikan 

agama Islam. Proses belajar akan berjalan dengan lancar apabila disertai 

dengan minat. Berdasarkan hasil penelitian psikologi menunjukkan bahwa 

kurangnya minat belajar dapat mengakibatkan kurangnya rasa ketertarikan 

pada suatu bidang tertentu, bahkan dapat melahirkan sikap penolakan kepada 

guru.3 

Berlandaskan faktor di atas, guru mempunyai peran sangat penting. 

Sebab guru adalah Key Person dalam kelas. Peran guru pendidikan agama 

Islam sangat besar konstribusinya dalam pelaksanaan proses pembelajarn di 

dalam kelas, setidaknya akan membentuk sikap siswa dalam belajar, dan untuk 

guru sendiri sebagai alat untuk mencapai tujuan pelajaran. Keberhasilan dalam 

proses pembelajaran merupakan suatu harapan, baik guru maupun siswa. Salah 

satu faktor yang dijadikan ukuran keberhasilan dalam proses pembelajaran 

adalah perubahan perilaku siswa dalam wujud prestasi belajar yang tinggi. 

                                                            
3Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), hlm. 99. 
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Secara konseptual, peranan guru dalam proses pembelajaran meliputi 

banyak hal diantaranya yaitu sebagai model, manajer kelas, mediator, 

komunikator, fasilitator dan evaluator.4 Akan tetapi sekarang guru hanya 

dipahami sebagai tenaga pengajar semata. Sementara peran-peran yang lain 

agaknya disepelekan. Adanya intervensi pemerintah yang berlebihan dalam 

pendidikan juga semakin menambah parah kondisi tersebut. Misalnya tuntutan 

untuk mengajar harus sesuai target kurikulum yang terlalu kaku. Hal ini akan 

mengakibatkan minat dan bakat kemampuan serta potensi-potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa 

bantuan dari guru5. 

Fenomena kurangnya pemahaman guru terhadap peran-perannya perlu 

mendapat perhatian dalam sistem pendidikan Indonesia pada umumnya dan 

pendidikan Islam khususnya, karena pendidikan agama Islam turut berperan 

dalam sistem pendidikan nasional. Terlebih guru agama yang dalam hal ini 

merupakan guru pendidikan agama Islam yang masih dipercaya masyarakat 

mampu memberikan landasan hidup dan nilai-nilai moral agar anak-anaknya 

tidak mudah tersesat dalam arus globalisasi dengan memberikan pendidikan 

dari segi normatif dan terapan dari agama Islam. 

Dampak dari globalisasi ini juga yang telah mengakibatkan pergeseran 

dalam peran guru. Jika dari dulu hingga sekarang guru hanya berperan sebagai 

orang yang mengajari, menggurui, dan sebagai makhluk yang serba bisa, maka 

                                                            
4Nanang Noerpatria, Kepemimpinan Guru dalam Pengelolaan Kelas yang Efektif, 

(Gerbang: 2002), hlm. 37. 
5E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 35. 
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sekarang harus bergeser peran menjadi sosok yang lebih memberikan inspirasi, 

motivasi, fasilitasi serta teman berdialog bagi peserta didiknya. Peran-peran 

yang seperti itulah yang harus lebih diperhatiakn terutama pada peserta didik 

yang mengalami kompleksitas.6 Guru pada saat dituntut untuk lebih maju, lebih 

pintar memahami perkembangan zaman dan sadar terhadap munculnya hal-hal 

yang baru. 

Pada sisi lain, materi agama di sekolah-sekolah yang memiliki ciri 

kekhususan keislaman sebagai identitasnya sepertinya halnya Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), justru malah kurang begitu mendapat respon dari siswa. 

Sedangkan untuk materi pelajaran yang bersifat umum justru mendapat 

perhatian yang lebih dibandingkan materi pelajaran agama. Sementara prestasi 

dari siswa terhadap Pendidikan Agama Islam sendiri juga kurang sesuai dengan 

yang diharapkan. Meskipun demikian masih ada sebagian dari siswa yang 

memiliki minat dan prestasi belajar yang tinggi terhadap Pendidikan Agama 

Islam. 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Surakarta merupakan 

sekolah yang berbasis Islam yang berada di bawah naungan Kementerian 

Agama. Madrasah ini telah memiliki lima guru dalam mata pelajaran 

pendidikan agama Islam. Kelima guru pendidikan agama Islam dari latar 

belakang pendidikan yang telah mereka lalui, telah sesuai dengan profesi yang 

mereka ampu sekarang. Adapun para siswanya memiliki latar belakang yang 

berbeda-beda. Kebanyakan siswanya bersal dari keluarga menengah kebawah  

                                                            
6Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-Rusakan, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 

2005), hlm. 198. 
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karena desakan ekonomi maka orang tua sibuk bekerja untuk mencari nafkah, 

sehingga anak-anak mereka kurang kasih sayang dan kurang perhatian akan 

pentingnya pendidikan terkhususnya pendidikan agama Islam bahkan dari data 

yang ada ada beberapa siswa ada yang bercerai dan broken home dan anaknya 

dititipkan kepada saudaranya. Sementara lingkungannya siswa rata-rata  

berasal dari daerah pinggiran dan juga merupakan siswa yang tidak diterimah 

di SMP Negeri. 

Sehingga dari latar belakang keluarga siswa yang yang menegah 

kebawah dan dari lingkungan pinggiran yang masih dikatakah jauh akan 

pentingnya pendidikan terutama pendidikan agama Islam karena sekolah MTs 

Muhammadiayah Surakarta dikelilingi oleh kebanyakan masyarakat cina dan 

kristen sehingga tingkat pemahaman dan penguasaan pendidikan agama Islam 

serta minat dan motivasi belajarnya masih dikatakan kurang, Sehingga 

menyebabkan menurunya prestasi akademik siswa dengan dibuktikan dengan 

peringkat UN Sesurakarta, MTs Muhammadiayah Surakarta berada pada 

peringkat ke tiga dari bawah. Untuk itu guru terutama guru pendidikan agama 

Islam dituntut untuk berperan lebih aktif, intensif dan bukan hanya berperan 

sebagai pengajar.7 

Kemudian kesenjangan yang lain adalah masih kurang minat siswa 

terhadap pelajaran pendidikan agama Islam, terdapat beberapa siswa mereka 

mengikuti pelajaran hanya sekedar tuntutan dari sekolah, dan siswa juga masih 

banyak yang belum lancar membaca al-qur’an, dan untuk prestasi dari hasil 

                                                            
7Wawancara dengan Bapak Sumarman, S.Ag. M.Ag Kepala sekolah Mts Muhammadiyah 

Surakarta,  pada hari selasa tanggal 20 September 2016, pukul 10.00 WIB. 
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ujian masih terdapat siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar KKM 

sehingga siswa harus mengikuti remidi.8 

SMP Ta’mirul Islam Surakarta berdiri sejak tahun 1968 di bawah 

naungan yayasan Ta’mirul masjid tegalsari Surakarta. Adapun untuk siswanya  

memiliki latar belakang yang berbeda-beda juga seperti halnya sekolah swasta 

yang lain yakni berasal dari kalangan menengah kebawah dan merupakan 

siswa yang tidak diterimah disekolah SMP Negeri. Ketika kala  itu SMP 

Ta’mirul Islam Surakarta mendapatkan pringkat 88 dari 92 sekolah SMP 

sesurakarta dikarenakan siswa –siswanya masih kurang disiplin, kurang tertib, 

dan kurang bersungguh-sungguh dalam belajar, dan dari guru-gurunya masih 

kurang kreatif dan bersungguh-sungguh. Sehingga SMP Ta’mirul Islam 

Surakarta mengadakan revolusi guru harus mengajar dengan baik dalam arti 

guru tidak diganti ataupun muridnya tidak dikeluarkan, dan akhirnya sekolah 

tersebut mulai terkelolah dengan baik. Oleh sebab itulah pada saat ini SMP 

Ta’mirul Islam Surakarta mendapatkan pringkat ke 39.9 

Berdasarkan kenyataan tersebut, tertarik untuk diadakan penelitian 

tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat dan 

prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di MTs Muhammadiyah 

Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta, dengan harapan penelitian ini 

dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan MTs Muhammadiyah 

                                                            
8Wawancara dengan Bapak Zaenal, S.Pd, guru mata pelajaran fiqih dah tahfiz, Pada hari 

Selasa tanggal 20 September 2016, pukul 13.00 WIB. 
9Wawancara dengan Bapak Drs. Bandung Gunaidi Kepala Sekolah, pada hari kamis 

tanggal 22 September 2016, pukul 13.10 WIB. 
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Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta terutama dalam meningkatkan 

mutu dan prestasi belajar pendidikan agama Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat 

dan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di MTs Muhammadiyah 

Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta? 

2. Kesulitan apakah yang dihadapai guru pendidikan agama Islam dalam 

melaksanakan perannya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 

pendidikan agama Islam  siswa di MTs Muhammadiyah Surakarta dan 

SMP Ta’mirul Islam Surakarta? 

3. Bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam  mengatasi kesulitan dalam 

melaksanakan perannya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 

pendidikan agama Islam siswa di MTs Muhammadiyah Surakarta dan SMP 

Ta’mirul Islam Surakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian  ini adalah: 

a. Mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam 

siswa di MTs Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam 

Surakarta. 
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b. Mengidentifikasi kesulitan yang dihadapai guru pendidikan agama 

Islam dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan minat dan 

prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di MTs Muhammadiyah 

Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

c. Mendeskripsikan upaya guru pendidikan agama Islam  mengatasi 

kesulitan dalam melaksanakan peranannya untuk meningkatkan minat 

dan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di MTs 

Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

2. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah (kekayaan) ilmu 

pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya mengenai peran guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat dan prestasi 

belajar siswa guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik dan 

berkualitas, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian 

yang sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Kepala Sekolah di Mts Muhammadiyah Surakarta dan SMP 

Ta’mirul Islam Surakarta 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

khususnya dalam melaksanakan perannya sebagai kepala sekolah 

untukmeningkatkan kualitas pendidikan. 
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2) Bagi guru pendidikan agam Islam di MTs Muhammadiyah 

Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta 

Sebagai bahan masukan bagi guru pendidikan agama Islam untuk 

menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengelola lembaga pendidikan serta akan pentingnya peranan guru 

dalam meningkatkan pendidikan dalam rangka meningkatkan 

minat dan prestasi belajar siswa. 

3) Bagi stakeholder pendidikan secara umum, hasil penelitian ini 

dapat menjadi sebuah acuan dalam menyelesaikan masalah serta 

dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dengan tujuan terciptanya pendidikan yang 

berkualitas. 

D. Telaah Pustaka 

Masalah mengenai pentingnya peran guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa disekolah sangatlah 

penting untuk diteliti. Ada beberapa penelitian yang sejenis mengenai peran 

guru pendidikan agama Islam tesebut. Namun dalam hal tertentu terdapat 

adanya perbedaan. Beberapa penelitian yang sejenis tersebut dapat dijadikan 

sebagai tinjauan pokok, diantaranya: 

1. Slamet Susilo, (UMS, 2013) dalam tesisnya yang berjudul “Strategi Guru 

Pendidikan Gama Islam dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa di SMP 

Negeri 3 Yogyakarta”, menyebutkan bahwa: 
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a. Strategi dalam peningkatan religiusitas siswa diantaranya adalah 

mengembangkan pembelajaran agama melalui kegiatan keagamaan 

(mentoring, kajian keputrian,kegiatan romadhan, idul adha, belajar al-

qur’an), membentuk seksi kerohanian Islam sebagai ujung tombak 

dalam kegiatan keagamaan di sekolah yang mana guru agama 

memposisikan dirinya sebagai pembimbing dan fasilitator. 

b. Faktor pendukung dalam meningkatkan religiusitas yakni perlu adanya 

dukungan dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, siswa dan 

masyarakat. 

c. Faktor penghambat dalam meningkatkan religiusitas siswa diantaranya 

dari faktor intern (dalam sekolah) dan faktor ekstern (luar sekolah). 

Faktor intern diantaranya tidak ada guru agama laki-laki, siswa bandel, 

padatnya jadwal kegiatan sekolah sehingga bertabrakan satu sama lain, 

sedangkan faktor ekstern adalah adanya orang tua siswa yang kurang 

mendudkung kegiatan keagamaan disekolah, adanya pengaruh negatif 

dari teman, dan adanya pengaruh negatif dari perkembangan tekhnologi 

dan internet. 

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Susilo seperti yang telah 

dijelaskan diatas lebih menitik beratkan pada strategi guru pendidikan 

dalam meningkatkan religiusitas siswa, sementara penelitian ini 

menitikberatkan pada peran guru pendidikan agama islam dalam 

meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa. 

Sehingga objek penelitian dalam penelitian ini juga berbeda dengan 
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penelitian Slamet Susilo. Tempat penelitian ini mengambil di MTs 

Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

2. Sunu Prasetyo Nugroho, (UMS, 2014) dalam tesisnya yang berjudul “Peran 

Guru Agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa (Studi Multi Kasus di 

SMP Nurul Islam dan SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak) berdasarkan 

hasil penelitiannya bahwa bentuk kenakalan siswa di SMP Nurul Islam dan 

SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak diantaranya adalah tidak masuk tanpa 

keterangan, merokok, tidak mengerjakan PR, datang ke sekolah terlambat, 

ramai ketika dijelaskan oleh guru, berkelahi, kurang disiplin dalam 

berpakaian, menyontek ketika ujian, pacaran, melawan guru, melihat vidio 

porno, mentato tangan, minum-minuman keras, asusila, main kartu waktu 

pelajaran kosong. Kemudian penyebab terjadinya kenakalan siswa karena 

faktor internal dan eksternal. Adapaun Peran yang dilkukan guru 

pendidikan agama Islam terhadap permasalahan dari kedua sekolah tersebut 

memiliki tindakan dalam mengatasi kenakalan siswa tesebut dengan tiga 

tahap diantaranya adalah: Pertama, tindakan preventif yang sifatnya 

mengantisispasi terjadinya kenakalan. Kedua, tindakan refresif yang 

bersisfat mengatasi atau menahan timbulnya kenakalan yang lebih parah 

lagi. Ketiga, tindakan kuratif yang merupakan usaha terakhir dalam 

mengatasi kenakalan siswa 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo sebagaimana tersebut 

diatas tidak membahas tentang aspek peran guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam 
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akan tetapi membahas tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam 

mengatasi kenakalan siswa. 

3. Ari Mahmudah, (UIN Yogyakarta, 2009) dalam tesisnya yang berjudul” 

Usaha Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam Siswa Kelas X di SMP Kolombo Sleman Yogyakarta . Hasil dari 

penilitian tersebut menunjukkan: Penyebab rendahnya motivasi siswa kelas 

X dalam belajar pendidikan agama Islam adalah karena dua Faktor, yaitu 

faktor dalam (Internal) dan faktor dari luar(Eksternal). Faktor internal 

terjadi karena kurangnya minat siswa dalam memahami pendidikan agama 

Islam. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya Ujian Nasional, 

terbatasnya waktu pembelajaran, kurangnya media pembelajaran, 

lingkungan keluarga, dan pengaruh teman. Adapun usaha yang dilakukan 

guru dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa 

kelas X di SMP Kolombo sebagai berikut: Menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan media pemebelajaran, 

pemberian angka, menciptakan kompetesi, menunjukkan pentingnnya 

tugas, memberikan ulangan, memberitahukan hasil yang telah dicapai, 

memberi pujian dah hukuman, tadarus disekolah, sholat dhuha dan sholat 

dzuhur berjamaah serta memperingati hari besar Islam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Mahmudah sebagaimana yang 

telah dijelaskan diatas membahas tentang Usaha guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar  pendidikan agama Islam. Perbedaan penelitian tersebut 
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dengan penelitian ini adalah terletak pada peran guru pendiidkan agama 

Islam dan peningkatan minat dan prestasi belajar siswa. 

4. Menurut Courtney Caples and Mary Nell McNeese (The International 

Journal of Learning, Volume 17, Issue 6, pp,427-436. Article:Print(Spriral 

Bound). Article:Electronic) yang berjudul Student Misbehaviour and 

Teacher Persistence among Beginning and Vateran Teachers mengatakan 

bahwa : Pengelolaan kelas merupakan masalah yang tak terelakkan yang 

mempengaruhi ruang kelas diseluruh dunia. Dasar untuk menajemen 

pembelajaran pengalaman kelas sukses, seperti yang didefinisikan oleh 

Doyle(1986), merupakan perkembangan dari strategi guru guna 

peningkatan ketertiban, keterlibatan siswa dan pemebelajaran. Kenaikan 

tingkat gesekan antara guru tahun pertama menimbulkan pertanyaan, apa 

efek dari pengelolaan kelas pada tahun pertama dan mereka berbeda dari 

guru veteran? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah sikap 

guru awal terdapat prilaku anak bisa memprediksi kegigihan mereka dalam 

profesi guru. Juga penelitian diselidiki apakah ada perbedaan yang 

signifikan dalam prilaku siswa dan guru veteran. 

5. Mohd-Amat, Robiatul Adawiyah, jurnal yang berjudul Qur’an Education 

for Spesial Children: Teeacher as Murabbi, Creative Education. Suppl. 

Specil Issue un Spesial Education 5.7. 435-444. Menyataka bahwa guru 

memegang peranan penting dalam proses pendidikan, peran guru tidak 

hanya mendidik tapi berfungsi untuk mewujudkan pembentukan 

kemampuan dan pengembangan bakat yang ada dalam diri siswa. Unsur 
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pendidikan mencakup semua aspek kehidupan manusi seperti spritul, 

intelektual, emosional, fisik dan sosial dilakukan secara bertahap untuk 

menjaga, membesarkan dan mendidik individu untuk mencapai 

kesempurnaan. 

6. Smith, Matthew R, jurnal yang berjudul Contemporary Character 

Education Middle, Level ed.6.5(jan 2006): 16-20. Menjelaskan bahwa 

program pengembangan karakter yang efektif juga memiliki efek posistif 

pada pengembangan akademik. Ini dan lainya peneliti percaya bahwa 

pengembangan karakter, terutama pada tingkat sekolah menengah, semakin 

penting karena kemerosotan perilakun moral dikalangan orang dewasa 

muda dan skandal korporasi profil tinggi beberapa tahun terakhir. Oleh 

karena itu, waktu yang tepat untuk pengembangan karakter-karakter atau 

pendidikan menjadi komponen penting dari kurikulum sekolah menengah. 

Daministrator sekolah menengah dan guru harus berusaha untuk 

memberikan karakter paket pendidikan yang komprehensif yang berfokus 

pada pemenuhan kebutuhan siswa, memberikan komunitas sekolah peduli, 

mengajarkan nilai-nilai universal, dan mengimplementasikan 

pengembangan kurikulum karakter terintegrasi yang melengkapi kurikulum 

akademik. 

7. Menurut Rachel C. F. Sun and Daniel T. L. Shek, (the Scientific World 

Journal Volume 2012) yang berjudul Student Classroom Misbehavior: An 

Exploratory Study Based on Teachers' Perceptions mengatakan bahwa : 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsepsi sekunder misbehaviors 
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siswa SMP di kelas, dan untuk mengidentifikasi masalah perilaku siswa 

yang paling umum, mengganggu, dan tidak dapat diterima dari perspektif 

guru. Dua belas wawancara individu dengan guru dilakukan. Daftar 17 

masalah perilaku siswa yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masalah perilaku yang paling umum dan mengganggu berbicara 

keluar dari gilirannya, diikuti oleh nonattentiveness, melamun, dan 

kemalasan. Perilaku masalah yang paling dapat diterima adalah tidak 

menghargai guru dalam hal ketidaktaatan dan kekasaran, diikuti dengan 

berbicara keluar dari gilirannya dan agresi verbal. Temuan menunjukkan 

bahwa guru dianggap masalah perilaku siswa sebagai perilaku-perilaku 

yang melibatkan melanggar aturan, melanggar norma-norma atau harapan 

implisit, menjadi tidak tepat dalam pengaturan kelas dan mengajar 

menjengkelkan dan pembelajaran, yang terutama diperlukan intervensi dari 

guru. 

8. Menurut Bruce G. Simons-Morton, Aria Davis Crump, Denise L. Haynie 

and Keith E. Saylor (Health Educ. Res. (1999) 14 (1): 99-107. doi: 

10.1093/her/14.1.99) yang berjudul Student–school bonding and adolescent 

problem behavior mengatakan bahwa : Masalah perilaku remaja, termasuk 

penggunaan narkoba, kesalahan sekolah dan kenakalan, merupakan 

keprihatinan nasional. Tersirat dalam konsep sekolah menengah adalah 

pengakuan bahwa siswa yang mengembangkan ikatan sosial yang positif 

dengan sekolah mereka lebih mungkin untuk melakukan dengan baik 

akademis, dan menahan diri dari perbuatan dan perilaku antisosial lainnya. 
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Namun, perhatian ilmiah sedikit yang telah diberikan kepada interaksi yang 

kompleks antara siswa sekolah menengah dan lingkungan sekolah. 

Sebelum melaksanakan program pencegahan masalah perilaku sekolah 

menengah kami melakukan survey di tujuh sekolah menengah di satu 

distrik sekolah AS. Dari 4668 siswa yang terdaftar kelas 6-8 , 4263 ( 91,3 

% ) menyelesaikan survei. Ikatan siswa sekolah berkorelasi positif dengan 

penyesuaian sekolah ( r = 0,49 ) dan dirasakan iklim sekolah ( r = 0,77 ), 

tetapi berkorelasi terbalik dengan masalah perilaku ( r = -0.39 to -0.43 ). 

Masalah perilaku secara signifikan lebih tinggi ( P < 0,001 ) antara laki-laki 

daripada perempuan dan di antara siswa di kelas yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, ikatan sekolah, iklim dan penyesuaian secara signifikan lebih 

tinggi ( P < 0,001 ) antara perempuan dibandingkan laki-laki, tetapi 

menurun secara signifikan dari satu kelas ke yang berikutnya. Data 

mendukung kesimpulan bahwa ikatan sekolah dikaitkan dengan masalah 

perilaku. Kami menjelaskan perkembangan intervensi multi- komponen di 

sekolah menengah yang dirancang untuk meningkatkan ikatan siswa 

sekolah dan mencegahmasalah perilaku. 

9. Christine A. Christle & Kristine Jolivette & C. Michael Nelson (2005), 

dalam penelitiannya yang berjudul “Breaking the School to Prison 

Pipeline: Identifying School Risk and Protective Factors for Youth 

Delinquency”, bahwa kegagalan akademis, penerapan disiplin yang ketat, 

dan putus sekolah diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam “sekolah ke 

jeruji penjara.” Meskipun isi utama penelitian ada pada risiko kenakalan, 
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beberapa studi telah berusaha mengetahui variabel di sekolah yang 

memperburuk atau melawan risiko ini. Kami melakukan tiga studi metode 

ganda bahwa pengujian tiga karakterisitik sekolah yang terkait dengan 

kenakalan-kegagalan akademis, pengskorsan, dan putus sekolah di tingkat 

sekolah dasar, menengah, dan tinggi secara berturut-turut. Kami 

membandingkan sekolah yang berkinerja tinggi dengan karakter tersebut 

tapi kurang bisa menghargai masing-masing karakter tersebut. Hasilnya 

menunjukkan bahwa karakteristik tingkat sekolah dapat membantu 

mengurangi resiko kenakalan remaja. Mayoritas pengadilan yang 

menangani masalah remaja dengan kegagalan akademis, pengecualian 

sekolah, dan putus sekolah. Temuan kami, dalam hubungannya dengan 

para peneliti lain, mengidentifikasi basis kebijakan sekolah dan penerapan-

penerapan yang dapat memperburuk atau mengurangi risiko keterlibatan 

pengadilan dikalangan remaja. Hasil studi kami menyarankan bahwa 

karakteristik sekolah seperti kepemimpinan yang adil, karyawan yang 

berdedikasi dan bekerjasama, pengaturan perilaku lingkungan sekolah, dan 

pengajaran akademis yang efektif dapat membantu di dalam studi ini, yang 

mana karakteristik sekolah yang bagus terbukti. Beberapa pengertian dan 

anjuran telah ditawarkan kepada sekolah-sekolah dan sekolah daerah yang 

ingin menerapkan strategi berpotensi melindungi siswa dari risiko 

kenakalan remaja.  

10. John P. Hoffmann & Mikaela J. Dufur (2008), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Family And School Capital Effects On Delinquency: Substitutes 
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Or Complements?”, bahwa sekolah dan keluarga menjadi modal utama 

yang mempengaruhi kenakalan remaja. Sejauh ini belum ada penelitian 

yang mengembangkan konsep atau kerangka analisis untuk meneliti 

bagaimana variabel-variabel tersebut dapat berinteraksi mempengaruhi 

perilaku kenakalan remaja. Penulis mengemukakan bahwa variabel sekolah 

dan keluarga tertentu bertindak sebagai pelengkap atau pengganti dalam 

pola persamaan yang dirancang untuk memprediksi kenakalan remaja. 

Secara khusus, sekolah bisa menggantikan kurangnya peran keluarga dalam 

mengurangi kecenderungan bertingkah laku yang menyimpang. Dengan 

menggunaan data dari National Educational Longitudinal Study (1990) dan 

National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health) (1994-

1995), peneliti menemukan bahwa sekolah dengan kualitas lingkungan 

yang sangat baik berfungsi sebagai pengganti peran orang tua yang lemah 

dan ketidakikut sertaan orang tua dalam pendidikan anak, terutama 

dikalangan remaja yang mempunyai prestasi akademik yang rendah atau 

nilai laporan akademis yg masih kurang. Oleh karena itu modal sekolah 

yang berbasis sosial bisa melemahkan kecenderungan melakukan 

kenakalan remaja, terpisah dari pengurangan lingkungan keluarga yang 

berisiko tinggi. 

11. Andrew M. Guest Æ Nick McRee (2009), dalam penelitiannya yang 

berjudul “A School-Level Analysis of Adolescent Extracurricular Activity, 

Delinquency, and Depression: The Importance of Situational Context”, 

bahwa sejauh mana hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler dan 
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perkembangan remaja tergantung kontek situasi/keadaan. Menggunakan 

sampel nasional yang melibatkan 13.466 remaja tingkat 7-12 di 120 

sekolah. Kami melakukan analisis tingkat sekolah mengenai hubungan 

antara kegiatan ekstrakurikuler, kenakalan remaja, dan tingkat depresi. Tiga 

temuan-temuan utama dilaporkan. Pertama, mengamati distribusi 

mendekati normal di seluruh sekolah-sekolah di proporsi kenakalan remaja 

dan depresi yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, menggambarkan 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler bisa menjadi pengaturan yang positif, 

netral, atau negatif bagi remaja. Kedua, diantara individu di sekolah kita 

gagal mengungkap hubungan yang konsisten tentang kecenderungan 

pemuda yang depresi dan nakal untuk terlibat dalam berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler. Ketiga, standar makro tingkat variabel konteks tidak 

menjelaskaan variasi yang diamati di dalam atau antarsekolah. Hasilnya 

mengusulkan bahwa hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler, kenakalan 

remaja, dan gejala depresi diantara remaja akhirnya lebih bergantung pada 

faktor konteks tingkat mikro daripada jenis dan isi dari kegiatan tersebut.  

12. Triyono, (UMS, 2011) dalam tesisnya yang berjudul : “ Studi Kompetensi 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajar Agama Islam disekolah” (Studi kasus di SMP Negeri 1 

Sukuharjo). Kesimpulan dari penilitian tersebut antara lain: 

a. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang bermutu dibutuhkan 

kompetensi guru yang memadai baik kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompeten profesional dan kompetensi sosial. 
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b. Dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam  

disekolah telah menempuh beberapa cara baik dalam proses belajar di 

kelas dengan perencanaan pembelajaran, pemanfaatan media belajar, 

metode mengajar dan evaluasi. Di luar jam pelajaran juga diadakan 

bimbingan belajar al-Qur’an dan pengajian rutin. 

c. Hambatan yang paling utama adalah dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islama adalah minimnya jumlah jam pelajaran yang hanya 2 jam 

seminggu dan terbatasnya dana untuk peningkatan sarana dan prsarana 

belajar mengajar. 

Penelitian yang telah dilakakukan oleh Triyono ini membahas 

tentang Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajar Agama Islam disekolah sementara 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah peran guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan 

agama Islam. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, 

tampaknya belum ada yang meniliti tentang peran guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan 

agama Islam siswa di MTs Muhammadiyah Surakarta dan SMP 

Ta’mirul Islam Surakarta. Dengan demikian masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini merupakan penelitian yang memenuhi unsur 

kebaharuan, sehingga layak dijadiakan objek penelitian. 
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E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori merupakan batasan-batasan tentang teori yang 

digunakan penelitian. Berisikan juga relevansi uraian teori-teori yang 

kemudian digunakan sebagai istrumen untuk menganalisis masalah yang 

dihadapi. Pembahasaan kerangka teori merupakan hal yang penting sebagai 

acuan dasar di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam 

rumusan masalah. 

Penelitian ini menggunakan tiga teori yang dianggap sesuai untuk 

dijadikan kerangka teori. Teori yang pertama adalah teori tentang perang guru 

pendidikan agama Islam dari Ramayulis10, Zakiyah Daradjat11, Syaiful Bahri 

Djamarah12. Teori yang kedua adalah teori tentang minat dan prestasi belajar 

dari Slameto13, Muhibbin Syah14. Teori yang ketiga adalah teori mengenai 

upaya guru meningkatkan minat dan prestasi belajar dari Nasution15, Winarko 

Surahman16, Ngalim Purwanto,17. 

Teori yang pertama akan digunakan untuk menjelaskan dan 

menganalisis tentang peranan guru pendidikan agama Islam, teori kedua akan 

digunakan untuk menganalisis tentang kesulitan guru dalam melaksanakan 
                                                            

10 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013) hlm.110-111. 
11 Zakiyah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), hlm. 265-267 
12 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2000), hlm. 43-48.  
13 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), hlm. 5. 
14 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), hlm. 135. 
15 S. Nasution,  Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: 

Bina Askara, 1982), hlm. 54. 
16 Winarko Surahman, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, (Bandung: Tarsito, 1990), 

hlm. 91. 
17Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, ( Yogyakarta: Aditya Media, 

1992), hlm.16 
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perannya dan teori ketiga digunakan untuk menganalisis mengenai upaya guru 

untuk mengatasi kesulitannya dalam memerankan perannya. 

Berdasarkan ketiga teori tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini adalah dimulai dari review teori tentang peran guru pendidikan agama Islam 

yang meliputi sebagai pengajar, pendidik, pemimpin, pembimbing, 

administrasi, korektor, motivator, inspirator, informator, organisator, inisiator, 

fasilitator, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, evaluator. 

Bagian lain adalah review tentang minat dan prestasi belajar. Dalam 

review ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

dan prestasi belajar yang digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu: 

pertama faktor Intern terdiri dari faktor jasmani dan psikologis. Kedua faktor 

ekstern terdiri dari faktor kelurga, sekolah dan masyarakat dan kesulitan-

kesulitan guru dalam melaksanakan perannya. Hal terakhir adalah review 

tentang upaya-upaya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar serta 

solusi untuk mengatsi kesulitan guru dalam  berperan seperti bimbingan guru, 

pemberian tugas pada siswa, pemberian ganjaran dan hukuman serta 

pembinaan guru. 

F. Metode Penelitian 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini yang berkaitan 

dengan metode penilitian adalah: 

1. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 
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peristiwa, aktivitassosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secara individual maupun kelompok.18 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field research) 

yaitu  bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian Penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kta-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang yang diperlukan yang dpat diamati.19Dalam hal ini dilakukan 

penelitian di lapangan terhadap peran guru pendidikan agama Islam, 

kesulitan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan 

perannya, serta upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam 

mengatasi kusulitan dalam melaksanakan perannya dalam rangka 

meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di 

MTs Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

phenomenologis yaitu mendekati secara mendalamsuatu fenomena 

(peristiwa-kejadian-fakta) yang menyita perhatian masyarakat luas karena 

keunikan dan kedahsyatan fenomena tersebut mempengaruhi masyarakat.20 

Dengan menggunakan pendekatan phenomenologis dalam penelitian ini, 

diharapkan dapat mengetahui berbagai keadaan tentang peran guru 

                                                            
18Nana Syaodih Sukamadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung: UPI dan 

Remaja Rosdakarya, 2005),  hlm. 60. 
19Lexy,Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2013), 

hlm.4. 
20Sudarno Shobron.dkk,Pedoman Penelitian Tesis, (Surakarta: Sekolah Pasca Sarjana 

UMS Surakarta, 2016), hal. 15 
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pendidikan agama Islam, kesulitan yang dihadapi guru pendidikan agama 

Islam dalam melaksanakan perannya, serta upaya yang dilakukan guru 

pendidikan agama Islam mengatasi kusulitan dalam melaksanakan perannya 

dalam rangka meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan agama 

Islam siswa di MTs Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam 

Surakarta. 

4. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dalam Moleong21, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Dalam penelitian ini 

sumber data dapat dikategorikan kepada sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data pada pengumpul data. Sumber data primer dapat diperoleh 

dari wawancara dengan responden. 

Adapun responden yang akan diwawancarai untuk kelengkapan data 

ini adalah Guru pendidikan agama Islam dan kepala sekolah serta murid. 

staf pengajar, dan pihak-pihak yang terlibat. Mengenai peran guru 

pendidikan agama Islam, kesulitan yang dihadapi guru pendidikan agama 

Islam dalam melaksanakan perannya, serta upaya yang dilakukan guru 

pendidikan agama Islam mengatasi kusulitan dalam melaksanakan perannya 

dalam rangka meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan agama 

Islam. 

                                                            
21Lexy Moleong, Metode Penelitian...., hlm 157. 
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Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data. Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari antara lain dokumen, rekaman, arsip, dan 

termasuk hasil pengamatan langsung (observasi) meliputi sejarah sekolah, 

visi misi sekolah, keadaan sarana prasarana sekolah, program kerja guru 

pendidikan agama Islam atau kegiatan guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam. 

5. Obyek dan Subjek Penelitian 

Obyek  penelitian yang akan diteliti adalah MTs Muhammadiayh 

Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta yang keduanya merupakan 

lembaga pendidikan Islam. Adapun subyek penelitian yang akan diteliti 

adalah guru pendidikan agama Islam, kepala sekolah, dan siswa serta pihak-

pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi kesulitan dalam melaksanakan 

perannya sebagai guru dalam rangka meningkatkan minat dan presatsi 

belajar pendidikan agama Islam di MTs Muhammadiyah Surakarta dan 

SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara (Interview) merupakan alat pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 

untuk dijawab secara lisan pula dan mempunyai ciri utama yaitu kontak 
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langsung dengan tatap muka antara pencarai informasi (interviewer) dan 

sumber informasi (interviewee).22 

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengambil informasi dan data yang mendalam tentang latar belakang 

dan subtansi permasalahan yakni berhubungan dengan peran guru 

pendidikan agama Islam, kesulitan yang dihadapi guru pendidikan agama 

Islam dalam melaksanakan perannya, serta upaya yang dilakukan guru 

pendidikan agama Islam mengatasi kusulitan dalam melaksanakan 

perannya dalam rangka meningkatkan minat dan prestasi belajar 

pendidikan agama Islam siswa di MTs Muhammadiyah Surakarta dan 

SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

b. Metode Dokumentasi 

Menurut Moleong dokumentasi dibagi menjadi dua yaitu 

dokumen pribadi dan dokumen resmi. Metode dokumentasi ini 

digunakan untuk melihat situasi dan kondisi lainnya dalam pencarian 

data. Dokumentasi digunakan untuk memperjelas situasi dan melengkapi 

data penelitian tentang identitas sekolah, visi, misa dan tujuan sekolah, 

struktur organisasi, data guru, karyawan dan siswa, data sarana 

prasarana.23 

 

 
                                                            

22S Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), 
hlm.165. 
 

23Lexy, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 
hlm.216. 
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c. Metode Observasi 

Metode observasi ini menggunakan penagamatan atau 

penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, seituasi atau 

perilaku. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci 

mengenai keadaan langsung, kegiatan manusia, dan situasi sosial, serta 

konteks tempat kegiatan-kegiatan itu terjadi. 

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek yang diteliti dengan menggunakan alat 

indera.24 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang letak 

geografis, sarana dan prasarana, serta kondisi umum yang ada di MTs 

Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

7. Validitas Data 

Tahap ini dilakuka penguji keabsahan data. Untuk menguji 

keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji crediblity (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas) dan 

confirmability. Pada tahap validitas internal dilakukan perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan peneliti, trianggulasi, pemeriksaan 

teman sejawat, dan pengecekan anggota. 

Selanjutnya untuk menentukan transferabilty (validitas eksternal) 

dibuat lapaoran secara lebih rinci, sitematis, dan jelas, sehingga hasil 

peneliti ini dapat digunakan dalam konteks dan stuasi yang lain. Terakhir 

                                                            
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan praktek, (Jakarta: Renika 

Cipta, 2000), hlm. 80. 
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untuk menguji dependability (reliabilitas) dan confirmability dilakukan 

“audit trail” oleh pembimbing. 

8. Metode Analisis Data 

Menurut Moleong25 Analisis data merupakan proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Proses Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, sekitar 

segudang. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah.26 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

penuh. Secara umum proses analisis data mencakup antara lain:27 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

maka dari ituperlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama 

melakukan penelitian di lapangan maka jumlah data semakin banyak, 

komplek dan rumit. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 
                                                            

25 Lexy Moleong, Metode Penelitian...., hlm 280. 
26 Lexy Moleong, Metode Penelitian...., hlm 247. 
27 Lexy Moleong, Metode Penelitian...., hlm 288. 
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dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Reduksi data dilakukan atas dasar rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penilitian  ini yaitu mengenai peran guru pendidikan 

agama Islam dan kesulitan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam 

dalam melaksanakan perannya serta upaya yang dilakukan guru 

pendidikan agama Islam mengatasi kesulitan dalam melaksanakan 

perannya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan 

agama Islam siswa di MTs Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul 

Islam Surakarta. 

b. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Huberman penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Miles dan Huberman mengatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Namun disarankan juga dengan berupa 

grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. 

Data tentang peran guru pendidikan agama Islam, dan kesulitan 

yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan 

perannya serta upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam 

mengatasi kesulitan dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan 

minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di MTs 
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Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta yang 

diperoleh dari penelitian, akan disajikan dalam bentuk uraian naratif atau 

teks, gambar, tabel, matrik dan grafik. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

Penarikan kesimpulan ditarik berdasarkan data yang terkumpul 

dan rumusan masalah yang ditentukan yaitu mengenai peran guru 

pendidikan agama Islam dan kesulitan kesulitan yang dihadapi guru 

pendidikan agama Islam dalam melaksanakan perannya serta upaya yang 

dilakukan guru pendidikan agama Islam mengatasi kesulitan dalam 

melaksanakan perannya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 

pendidikan agama Islam siswa di MTs Muhammadiyah Surakarta dan 

SMP Ta’mirul Islam Surakarta. Dan kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebuah tesis akan lebih sistematis jika disusun dengan sistematika yang 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik, maka dalam tesis ini dijelaskan 

bagaimana sistematika penulisan tesis sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan teori ini berisi mengenai Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan 

agama Islam. Pembahasan dalam bab ini meliputi empat bagian yaitu: bagian 

pertama membahas tentang peran guru pendidikan agama Islam yang terdiri 

dari pengertian guru pendidikan agama Islam, peranan guru pendidikan agama 

Islam, tugas guru pendidikan agama Islam, syarat-syarat guru pendidikan 

agama Islam, kompetensi guru pendidikan agam Islam serta. Bagian Kedua 

membahas tentang minat belajar yang terdiri dari: Pengertian minat belajar, , 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, faktor-faktor timbulnya minat 

belajar, upaya membangkitkan minat belajar. Bagian Ketiga membahas tentang 

prestasi belajar yang terdiri dari pengertian prestasi belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, upaya meningkatkan prestasi belajar. Bagian 

Ke empat menguraikan tentang pengertian pendidikan agama islam dan tujuan 

pendidikan agama Islam. 

BAB III berisi tentang gambaran umum MTs Muhammadiayah 

Suarakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta. Pembahasan dalam bab ini 

meliputi tiga bagian yaitu, bagian pertama memaparkan gambaran umumMTs 

Muhammadiyah Surakarta yang meliputi identitas sekolah, letak geografis, 

visi, misi dan tujuan sekolah, , keadaan guru, keadaan pesertadidik disekolah, 

serta struktur organisasi disekolah, sarana dan prasarana sekolah. Bagian kedua 
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memaparkan gambaran umum SMP Ta’mirul Islam Surakarta yang meliputi 

identitas sekolah, letak geografis, visi, misi dan tujuan sekolah, keadaan guru, 

keadaan peserta didik disekolah, serta struktur organisasi di sekolah, sarana dan 

prasarana sekolah. Bagian ketiga memaparkan tentang peran guru pendidikan 

agama Islam dan kesulitan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 

melaksanakan perannya, serta upaya guru pendidikan agama Islam mengatasi 

kesulitan dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan minat dan 

prestasi belajar pendidikan agama Islam didua sekolah tersebut. 

BAB IV Analisis Data. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis 

data tentang peran guru pendidikan agama Islam dan kesulitan yang dihadapi 

guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan perannya, serta upaya guru 

pendidikan agama Islam mengatasi kesulitan dalam melaksanakan perannya 

untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa 

di MTs Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan tentang simpulan dari peniliti, 

implikasi dan saran dari peneliti terhadap pihak-pihak terkait dengan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 


