
  1  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah usaha atau cara yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya ke arah kedewasaan. Pendidikan merupakan hal penting dan merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat, lingkungannya, serta bangsa dan negara. Pendidikan berupaya untuk melestarikan kebudayaan dan mewariskan nilai dari generasi ke generasi, akan tetapi diharapkan mampu mengubah dan mengembangkan pengetahuan. Pendidikan mempunyai tujuan tertentu dalam setiap pelaksanaannya, mulai dari tujuan pendidikan secara umum sampai kepada tujuan pendidikan secara operasional. Pendidikan agama diperoleh seorang anak pertama kali melalui keluarganya, terutama dari ibu dan bapaknya yang bertanggung jawab atas hal itu. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam QS An Nisa’ ayat 9 berikut ini: َوْ&(َ'ُ$&ُ$ا َ ;َّ:ً 5ً058َ9ِ 056َُ$ا 4َ/َْ(1ْ3ِ 0َْ/(َ.َّ'ُ$ا هللاَّ Hً;HِIَ Jً$َْKا َوْ&(FَGَْ ا&BُCََD $َْ& @َ;Eَِّ$ا Aِْ@ 6َْ/?1ْ3ِِ ُذرِّ  Artinya, “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar.”1                                                            1 Departemen Agama RI. Al qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT.Asy-Syith’, 1991), hlm. 869. 



2    Dalam pendidikan, motivasi merupakan salah satu faktor penunjang dalam menentukan intensitas usaha untuk belajar dan juga dapat dipandang sebagai suatu usaha yang membawa anak didik ke arah pengalaman belajar, sehingga dapat menimbulkan aktivitas siswa serta memusatkan perhatian siswa pada suatu waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi bukan saja menggerakkan tingkah laku, tetapi juga dapat mengarahkan dan memperkuat tingkah laku. Siswa yang mempunyai motivasi dalam pembelajarannya akan menunjukkan minat, semangat, dan ketekunan yang tinggi dalam belajarnya, tanpa banyak bergantung kepada guru. Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non intelektual. Peranannya yang khas yaitu dalam hal menumbuhkan gairah dalam belajar, merasa senang dan mempunyai semangat untuk belajar sehingga proses belajar mengajar dapat berhasil secara optimal. Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.2 Berdasarkan sumbernya, motivasi belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) motivasi intrinsik, yakni motivasi yang datang dan berasal dari dalam diri peserta didik; dan (2) motivasi ekstrinsik, yakni motivasi yang datang dari lingkungan di luar diri peserta didik. Dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, perlu diupayakan bagaimana agar dapat mempengaruhi dan menimbulkan motivasi intrinsik melalui penataan metode                                                            2 Sardiman, AM. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 75. 



3    pembelajaran yang dapat mendorong tumbuhnya motivasi ekstrinsik untuk menimbulkan motivasi belajar dalam diri siswa. Sedangkan untuk menumbuhkan motivasi ekstrinsik dapat diciptakan suasana lingkungan yang religius sehingga tumbuh motivasi untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka motivasi belajar Pendidikan Agama Islam bagi siswa adalah memberikan dorongan pada siswa untuk selalu menekuni pelajaran agama Islam baik di kelas maupun di luar sekolah dan menciptakan manusia yang berakhlak mulia dan jujur serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. SMK Bhineka Karya 05 Teras merupakan lembaga pendidikan formal di bawah Yayasan Bhineka Karya. Sekolah tersebut terletak di pinggir jalan raya Solo-Semarang, Teras, Boyolali. SMK tersebut didirikan untuk membantu program negara dalam rangka mempersiapkan anak didik terutama persiapan menuju dunia kerja. Namun demikian, dalam perjalanan proses pembelajaran terutama pelajaran Pendidikan Agama Islam didapati siswa-siswinya sangat rendah. Hal ini dikarenakan, menurut persepsi siswa-siswi tersebut bahwa dunia kerja tidak membutuhkm pendidikan agarna.3 Sebagai dampak dan rendahnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam tersebut, maka didapati ketika jam pelajaran dimulai, banyak siswa yang membolos dan bahkan keluar dari kelas dengan berbagai alasan. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan guru berkaitan dengan pelajaran tersebut juga                                                            3 Hasil wawancara dengan siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras 



4    sering tidak dikerjakan siswa. Rendahnya motivasi belajar pada siswa disebabkan oleh faktor keluarga dan lingkungan siswa. Latar belakang keluarga yang tidak terlalu mementingkan pendidikan agama bagi anak-anaknya dan lingkungan yang cenderung rusak pada seluruh kalangan baik usia anak-anak sampai dengan orang tua ikut menjadi faktor penyebab rendahnya motivasi belajar pendidikan agama Islam bagi siswa.4 Menyadari persoalan tersebut, maka seluruh komponen yang ada pada sekolah berupaya dan bekerja keras untuk menumbuhkan semangat agar siswa terus meningkatkan motivasi belajarnya terutama pendidikan agama Islam. Hal ini dilakukan karena pendidikan agama Islam merupakan dasar terpenting dalam kehidupan manusia terutama bagi kalangan pelajar. Bedasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di SMK Bhineka Karya 05 Teras Boyolali Tahun Pelajaran 2017-2018”. Peneliti ingin melihat sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut agar siswa termotivasi untuk belajar Pendidikan Agama Islam. 
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana motivasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras?                                                            4 Wawancara dengan Bapak Sunaidi, guru Pendidikan Agam islam, tahun 2017 



5    2. Apa kendala yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan motivasi belajar agama Islam siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras? 3. Bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan motivasi belajar agama Islam siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras? 
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengidentifikasi bagaimana motivasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras. 2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan motivasi belajar agama Islam siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras. 3. Untuk mengidentifikasi upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar agama Islam siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras. 
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan nilai tambah dan wacana keilmuan yang terkait dengan tema yang diangkat, yaitu Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras. b. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan acuan untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 



6    c. Menambah wawasan dan hasanah ilmu bagi pembaca. 2. Manfaat Praktis a. Memberi informasi data dan upaya pengarahan motivasi pada siswa di sekolah tersebut. b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Bapak/Ibu guru di SMK Bhineka Karya 05 Teras dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa yang nantinya akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. 
E. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan penelitian ini adalah gabungan dari dua penelitian sekaligus yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.5  Penelitian ini menggunakan strategi metode campuran konkuren, terutama strategi triangulasi konkuren. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Tahap kedua, peneliti menganalisis data kuantitatif                                                            5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 404. 



7    terlebih dahulu, dilanjutkan menganalisis data kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain menyajikan data berupa angka, penelitian ini juga menampilkan hasil wawancara dari respoden yang selanjutya diolah dan digabungkan menjadi suatu hasil temuan di lapangan. Angka-angka didapatkan dari sejauh mana motivasi siswa, sedangkan kalimat-kalimat/kata-kata didapatkan dari hasil wawancara degan responden terkait di lapangan penelitian. 2. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian atau populasi yang diteliti atau hanya sebagian dari populasi.6 Penelitian ini sebagai populasinya adalah siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras dengan jumlah 55 siswa. Suharsimi Arikunto memberikan patokan apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua. Selanjutnya, jika subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %.7 3. Metode Pengumpulan Data Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan mengajukan prosedur yang reliabel dan terpercaya.8 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan survei yaitu pengamatan, penyelidikan                                                            6 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 104. 7 Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm. 107. 8 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 10. 



8    yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan dari dalam daerah tertentu. Dalam proses memperoleh data, peneliti mencoba menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: 1. Angket Angket berupa daftar pertanyaannya yang dikirimkan langsung kepada orang yang ingin dimintai pendapat, keyakinannya, atau diminta menceritakan tentang sesuatu kepada dirinya.9 Teori yang digunakan untuk mengetahui motivasi siswa belajar agama Islam dalam penelitian adalah teori motivasi yang dikemukakan Maslow. Dalam teorinya, Maslow yakin bahwa banyak tingkah laku manusia yang bisa diterangkan dengan memperhatikan tendensi individu untuk mencapai tujuan-tujuannya dan membuat kehidupan lebih bermakna serta memuaskan.10  Motivasi sebagaimana diungkapkan oleh Maslow dapat memberikan penjelasan tingkatan seorang siswa dilihat dari motivasi belajarnya. Pentingnya teori kebutuhan Maslow dalam meningkatkan motivasi belajar siswa terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Maslow menjelaskan bahwa motivasi selalu berkaitan dengan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk tahu dan                                                            9 Sutrisno Hadi, Analisis Regresi (Yogyakarta: Andi, 2003), cet. VII, hlm. 186. 10 Abraham H. Maslow. Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan 
Hierarki Kebutuhan Manusia) (Jakarta, PT PBP, 1994), hal. 36 



9    memahami serta kebutuhan estetik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka untuk mengukur motivasi siswa, dapat dilihat dari tujuh indikator yang dikemukakan berdasarkan teori Maslow di atas.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket untuk memperoleh data-data yang berkenaan dengan motivasi belajar PAI siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras dengan kisi-kisi sebagai berikut: Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Penelitian Variabel  Indikator  Jumlah soal Motivasi belajar Pendidikan Agama Islam  1. Minat  2. Perhatian  10 10 Jumlah 20  2. Dokumentasi Metode dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data verbal berupa bertulisan maupun artefak, foto dan sebagainya.11 Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh guru agama maupun sekolah sebagai upaya untuk memotivasi siswa belajar Pendidikan Agama Islam di sekolah tersebut. Foto berupa kegiatan sholat berjamaah. 3. Observasi Observasi adalah pengamatan dan pencabutan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala pada objek penelitian.12 Data yang diperoleh dari observasi meliputi:                                                            11 Koentjaraningrat, op.cit., hlm. 63. 12 Hadari Nawawi dan M. Martin Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 74. 



10    a. Kegiatan di dalam kelas. Kegiatan di dalam kelas untuk melihat sejauh mana siswa termotivasi dalam  mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Motivasi ini dapat dilihat dari bagaimana siswa ketika mengikuti pelajaran tersebut, apakah secara serius ataukah merasa tidak membutuhkan pelajaran tersebut.  b. Kegiatan di luar kelas. Kegiatan ini berupa kegiatan pembelajaran di luar kelas seperti mengajak siswa untuk sholat berjamaah yang dilakukan seluruh guru dan siswa. 4. Interview Interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini penulis gunakan terutama untuk mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh guru PAI dalam memotivasi siswa agar memiliki minat serta perhatian yang baik untuk mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam. Interview dilaksanakan kepada kepala sekolah, guru agama, dan siswa. Interview dengan kepala sekolah untuk mencari data tentang keterlibatan kepala sekolah dalam pembinaan akhlaq siswa yang terkait dengan pelajaran agama Islam dan pengawasan kepala sekolah terhadap guru agama. Sedangkan interview dengan guru agama untuk mencari data tentang upaya yang dilakukan guru agama untuk memotivasi siswa dan sejauh mana upaya yang dilakukan apabila berbagai upaya tersebut gagal dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan latar belakang siswa pada sekolah tersebut yang secara umum mayoritas adalah anak-



11    anak dengan kondisi keluarga yang tidak peduli dengan agama. Terlebih banyak ditemukan anak-anak dengan status ekonomi rendah pada keluarganya sehingga merasa pelajaran agama tidak penting bagi mereka. Interview secara mendalam dilakukan untuk mengetahui lebih jauh penyebab dan upaya yang dilakukan oleh guru agama Islam maupun pihak sekolah. Interview juga dilakukan kepada siswa tentang dorongan yang menjadikan dirinya termotivasi untuk belajar agama, perubahan-perubahan yang dirasakan setelah belajar agama baik di dalam maupun di luar kelas, dan apakah siswa tersebut berstatus siswa pindahan atau siswa yang dari awal telah terdaftar sebagai murid di sekolah tersebut. Wawancara dengan siswa dijadikan sebagai bahan pembanding antara hasil interview kepala sekolah dengan guru agama. Upaya ini juga dilakukan agar tidak terjadi subyektifitas pendapat dari pihak sekolah semata. 5. Metode Analisis Data a. Analisis Pendahuluan Pada langkah permulaan ini penulis menyusun data yang terkumpul dari hasil penelitian. Kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam tabel frekuensi untuk tiap-tiap variabel. Dalam analisis ini akan dijabarkan cara penilaian angket tentang motivasi belajar PAI siswa SMK Bhineka Karya 05 Teras, kemudian dari 



12    jawaban tersebut, setiap responden diberikan nilai dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Alternatif jawaban a dengan nilai 4 2. Alternatif jawaban b dengan nilai 3 3. Alternatif jawaban c dengan nilai 2 4. Alternatif jawaban d dengan nilai 1 b. Analisis Deskriptif 1. Menyajikan persentase jawaban responden terhadap masing-masing butir dan membuat tabulasi data untuk masing-masing variabel yang dilakukan terhadap skor data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan mempersentasekan sebagaimana tabel di bawah ini:  Tabel 3.2 Penskoran Kriteria Motivasi Belajar PAI Siswa No.  Rentang Skor  Kriteria  1.  80,00% − < 100,00 %  Sangat Tinggi  2.  60,00% − < 80,00 %  Tinggi  3.  40,00% − < 60,00 %  Sedang  4.  20,00% − < 40,00 %  Rendah  5.  0,00 % − < 20,00 %  Sangat Rendah   2. Mendeskripsikan data dengan menghitung rata-rata, modus, median, dan simpangan baku masing-masing variabel dengan cara: memberi bobot setiap alternatif jawaban, kemudian menjumlahkan bobot jawaban berdasarkan nomor butir pertanyaan.  3. Menentukan klasifikasi variabel motivasi belajar siswa ke dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan skor rata-rata dan 



13    Standar Deviasi.13 Kriteria penentuan tingkat klasifikasi variabel tersebut seperti tabel di bawah ini:  Tabel 3.3 Penskoran Motivasi Belajar Siswa No.  Interval  Klasifikasi  1.  Skor > x + s  Tinggi  2.  x  − s ≤ skor ≤ x  + s  Sedang  3.  Skor < x  − s  Rendah   c. Pengelompokan siswa Mengelompokkan siswa berdasarkan kategori dengan patokan rata-rata ( x ) pada masing-masing variabel.                                                                         13 Riduan dan H. Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, 
Ekonomi, komunikasi, dan Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 53. 


