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UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 

DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X  

DI MADRASAH ALIYAH AL-ISLAM JAMSAREN SURAKARTA  

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Abstrak 

 

Guru merupakan salah satu komponen  yang terdapat dalam proses pembelajaran 

sebagai pendidik, serta memiliki pengaruh penting yang dapat menentukan 

tercapainya tujuan pendidikan nasional. Karena setelah selesai proses pembelajaran, 

diharapkan siswa dapat menguasai materi yang telah diajarkan yaitu kemampuan 

intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan kemampuan bertindak (psikomotorik). Oleh 

karena itu guru dituntut untuk dapat mengembangkan kreatifitas siswa sehingga dapat 

mendukung prestasi belajar siswa. Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus 

masalah penelitian di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2018/2019  

adalah : 1) Bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas X, 2) Bagaiamana prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran PAI, 3) 

Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas X. Maka tujuan penelitian yaitu : 1) Untuk mendeskripsikan upaya guru PAI 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X, 2) Untuk mendeskripsikan 

prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran PAI, 3) Untuk mendeskripsikan 

apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas X. Adapun manfaat penelitian yaitu : 1) Manfaat Teoritis  : Hasil 

penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya 

tentang upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa di Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta. 2) Manfaat Praktis : a) 

Sekolah : penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau rujukan untuk 

memberikan informasi dan saran kepada guru-guru yang lain dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa, b) Peneliti yang akan datang : hasil penelitian ini sebagai bahan 

kajian atau penunjang penelitian yang berkaitan dengan upaya guru PAI dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan 

3 (tiga) tehnik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 

menggunakan 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu mereduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun hasil penelitian 

yang sudah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa upaya guru PAI dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X di MA Al-Islam Jamsaren Suarakarta 

adalah 1) Memberikan motivasi, 2) Menggunakan metode bervariasi, 3) Pendalaman 

materi, 4) Pendalaman evaluasi, 5) Memberikan reward dan punishment, 6) Mencari 

referensi materi sebanyak mungkin. Adapun untuk prestasi belajar siswa kelas X pada 

mata pelajaran PAI (Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI, Al-Qur‟an Hadits) telah meningkat 

sesuai dengan hasil PTS 1 ke PAS 1. Sedangan faktor pendukung : 1) Siswa 

beragama Islam sudah memiliki bekal ilmu agama, 2) Lingkungan sekolah yang baik, 
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3) Banyaknya referensi materi. Sedangkan faktor penghambat : 1) Minat belajar 

siswa rendah, 2) Waktu jam pelajaran kurang, 3) Siswa yang tidak masuk sekolah.  

 

Kata Kunci: upaya guru pai, meningkatkan prestasi belajar 

 

Abstract 

 

Guru is one of the components in the learning process as an educator, and has an 

important influence that can determine the achievement of national education 

objectives. Because after completion of the learning process, students are expected to 

be able to master the material that has been taught that is intellectual ability 

(cognitive), attitude (affective), and ability to act (psychomotor). Therefore teachers 

are required to develop students ' creativity to support student learning achievement. 

Based on the problem above, the focus of research problem in MA Al-Islam Jamsaren 

Surakarta is: 1) How the PAI teacher's efforts in improving learning achievement in 

X-grade students, 2) work on class X learning achievements on PIE subjects, 3) What 

are the supporting and inhibitory factors in improving the learning achievement of 

grade X students. Then the research objectives are: 1) to describe the efforts of PAI 

teachers in improving the learning performance of grade X students, 2) to describe 

the study achievement of grade X students in PAI subjects, 3) to describe any 

supporting and inhibitory factors in enhancing the learning performance of grade X 

students. The benefits of research are: 1) Theoretical benefits: The results of this 

study hopefully can provide benefits and science, especially about the efforts of the 

teacher of Islamic religion in improving student achievement in Al-Islam Madrasah 

Aliyah Jamsaren Surakarta. 2) Practical Benefits: a) School: This research can be 

used as a guideline or referral to provide information and advice to other teachers in 

improving student learning performance, b) Future researchers: the results of this 

research as a research or support study related to the PAI teacher's efforts to improve 

student learning performance. This research includes field research using qualitative 

approaches. Data collection techniques using 3 (three) techniques, namely 

observation, interviews, and documentation. While analysis of data using 3 (three) 

flow of activities that occur simultaneously namely reducing data, data presentation, 

and withdrawal of conclusions/verification. The results of research conducted by 

researchers, it can be concluded that the efforts of the PAI teachers in increasing the 

learning performance of grade X students in MA Al-Islam Jamsaren Suarakarta is 1) 

Provide motivation, 2) using varied methods, 3) deepening of the material, 4) 

evaluation deepening, 5) giving reward and punishment, 6) Look for as many 

material references as possible. As for the learning achievement of grade X students 

on PAI subjects (Aqidah Akhlak, Fiqh, SKI, Qur'an hadith) has increased according 

to the results of PTS 1 to PAS 1. Sedation Contributing factors: 1) Muslim students 

already have a religion, 2) Good school environment, 3) many material references. 
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While the inhibitory factor: 1) Low student Learning interest, 2) time of the lesson 

hours less, 3) Students who do not enter school. 

 

Keyword: PAI teacher's efforts, improving learning achievement 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah hak asasi individu bagi anak bangsa, yang telah tertulis dalam 

pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa seluruh warga negara bangsa 

Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Bahkan dalam ayat (3) 

pemerintah juga berupaya dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional demi 

mewujudkan bangsa yang berpendidikan yang telah diatur dalam undang-undang. 

Pendidikan nasional juga mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kemampuan 

serta pembentukan karakter dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan 

untuk meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, kritis, berilmu, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis.  Menurut Islam, pendidikan 

Islam adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan seluruh 

potensi yang ada pada dirinya baik potensi lahir maupun batin agar terbentuknya 

pribadi muslim yang sebenarnya. 

Demi membantu mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan 

Islam, diperlukannya sekolah atau madrasah yang memiliki tenaga kependidikan 

yang professional demi mencapai itu semua. Salah satu yang sangat berperan penting 

terhadap pendidikan adalah guru sebagai pendidik. Kareana guru merupakan salah 

satu komponen yang mempunyai pengaruh penting dalam proses belajar mengajar 

siswa, serta dalam membimbing siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya.  

Untuk menyiapkan peserta didik yang  berkualitas maka diperlukan 

bimbingan serta arahan dari guru. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar pesertas 

didik dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Karena pada zaman sekarang peserta 

didik banyak yang prestasi belajarnya rendah,  disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

:  Faktor internal adalah suatu keadaan yang terdapat dalam diri peserta didik baik itu 
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dari jasmani maupun rohaninya, Faktor eksternal adalah suatu keadaan yang terdapat 

diluar diri peserta didik yaitu di lingkungan sekitarnya, Faktor pendekatan belajar 

merupakan upaya peserta didik dalam belajar baik itu metode atau strateginya.  

Dari ketiga faktor permasalahan yang dialami peserta didik maka disini guru 

sangat berpengaruh penting untuk melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan 

di atas. Maksudnya adalah guru selalu melakukan upaya untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi siswa supaya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Guru juga harus selalu menasehati, memotivasi, mengarahkan, membimbing, 

membantu memecahkan masalah serta menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

peserta didik.  Sebab peserta didik tidak dapat berubah dengan sendirinya dengan 

permasalahan yang dihadapi, sehingga membutuhkan bantuan  seorang guru untuk 

dapat merubah dirinya menjadi lebih baik lagi.   

Guru mempunyai pengaruh terhadap peserta didik yang sangat besar baik 

dalam prestasi pendidikan maupun akhlaknya. Karena guru memiliki tempat strategis 

dalam mendidik serta mengasah potensi dalam diri peserta didik. Maka sangat 

diperlukan upaya dari seorang guru PAI untuk peserta didik agar memiliki 

kemampuan yang diharapkan setelah selesai pembelajaran yaitu kemampuan 

intelektual, sikap dan bertindak. Oleh karena itu guru PAI harus berupaya semaksimal 

mungkin agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

Madrasah Aliyah (MA) Al-Islam Jamsaren Surakarta merupakan suatu 

lembaga pendidikan formal yang berstatus di bawah naungan Yayasan Perguruan 

„Al-Islam‟, tapi juga bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Jamsaren Surakarta. 

Yang bertempat di area Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta di Jl. Veteran No. 263 

Serengan Surakarta. 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 16 febuari 2019, MA Al-Islam 

Jamsaren Surakarta sudah berakreditasi A dan memiliki kelebihan dalam pelaksanaan 

kurikulum yaitu telah menerapkan kurikulum 2013 secara inovatif kurikulum tersebut 

direkayasa sesuai dengan visi dan misi serta target sekolah sehingga menggabungkan 

antara program kurikulum SMA, program kurikulum MA (PAI) dan pendidikan life 
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skill (keterampilan otomotif, tata busana, computer, handicraft dan design tekstil). 

Serta mempunyai kegiatan ekstrakulikuler yang bermacam-macam untuk 

mengembangkan keterampilan para siswa-siswi. Madrasah ini juga mempunyai 

sarana prasarana yang memadahi untuk menunjang proses pembelajaran serta 

kegiatan sekolah. 

Guru di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta  merupakan guru yang sudah cukup 

berkualitas karena dalam sistem pengrekrutannya dilakukan dengan baik oleh 

Yayasan Perguruan „Al-Islam‟.  Sehingga guru yang mengajar sudah dikatakan 

professional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Serta siswa-siswi MA 

Al-Islam Jamsaren Surakarta  memiliki prestasi di bidang akademik dan non 

akademik yang baik. Dalam prestasi akademik siswa-siswi MA Al-Islam Jamsaren 

Surakarta  dapat dibuktikan selalu meningkatnya prestasi belajarnya dengan nilai 

rapot yang dapat diukur serta dengan pengamatan prilaku siswa setelah selesai 

pembelajaran.  Sedangankan dalam prestasi non akademik siswa siswa MA Al-Islam 

Jamsaren Surakarta  juga banyak meraih prestasi dan baru saja pada tahun 2019 ini 3 

siswa telah meraih kejuaraan TS tingkat se Asia di Bandung dengan meraih juara 1 

ada 2 siswa dan juara 2 ada 1 siswa. 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka  peneliti tertarik untuk mempelajari 

lebih jauh lagi mengenai bagaimana upaya guru PAI di MA Al-Islam Jamsaren 

Surakarta dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga siswa-siswinya banyak 

yang berprestasi. Maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul “Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas X di Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta Tahun Pelajaran 

2018/2019” 

Berdasarkan hasil latar belakang penelitian, maka fokus rumusan masalah 

yang akan dibahas di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019 

adalah 1) Bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas X, 2) bagaiamana prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran PAI, 3) 
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Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas X. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mendeskripsikan upaya 

guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X di 

Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2018/2019, 2) Untuk 

mendeskripsikan prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 

2018/2019, 3) Untuk mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X di Madrasah Aliyah Al-Islam 

Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat 

kualitatif. Penelitian lapangan mengkaji tentang gejala sosial/ pendidikan Islam di 

lapangan, yang pada hakikatnya merupakan metode menemukan tentang apa yang 

terjadi di tengah masyarakat yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan memecahkan 

masalah-masalah yang terjadi, meskipun tidak semuanya. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. 

Pendekatan fenomenologis merupakan suatu ilmu yang berusaha untuk dapat 

menjelaskan sesuatu realita yang tampak. Dengan pendekatan ini peneliti melakukan 

observasi dan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan upaya guru PAI 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

di buat tanpa menggunakan angka. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian 

menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang terjadi di lapangan tentang perilaku 

sosial, pengetahuan, persepsi dan sebagainya secara sistematis dan subjektif. 

Penelitian ini dilaksanakan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta sebagai objek 

penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran yang valid sesuai dengan 

judul penelitian. Untuk mengetahui subjek penelitian, peneliti harus mencari dan 

menentukan terlebih dahulu subjek yang akan di mintai informasi yang diperlukan 

dengan cara menentukan subjek utama dan subjek pendukung. 
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Adapun yang menjadi subjek utama pada penelitian ini adalah guru PAI kelas 

X yang mengetahui permasalahan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X. 

Sebagai berikut guru PAI kelas X yaitu: Bapak Kukuh Nugroho, S.Pd.I selaku guru 

Al-Qur‟an Hadits dan SKI, Ibu Farah Diba, S.Ag selaku guru Fiqih, dan Ibu 

Istikotimah, S.Ag selaku guru Aqidah Akhlak. Sedangkan yang menjadi subjek 

pendukung atau tambahan untuk memperkuat data penelitian yaitu : Bapak 

Muchammad Syafii, S.Pd selaku kepala Madrasah, Aldi Nugroho selaku Ketua kelas 

X IPS 1, Muhammad Al Faqih Ulul Albab selaku ketua kelas X IPS 2, Lutfita selaku 

seketaris kelas X IPA. 

Dalam memperoleh data yang valid, peneliti dalam pengumpulan data 

menggunakan tiga tehnik yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi 

adalah suatu pengamatan secara langsung untuk mengetahui suatu gejala yang terjadi 

pada objek penelitian dan melakukan pencatatan secara sistematik.  Observasi dapat 

dilaksanakan secara berulang kali dan kapan saja, demi mendapatkan data tambahan 

dan data yang valid. Peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan dimana 

dalam pelaksanaan observasi peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, namun 

peneliti melaksanakan pengamatan secara independen terhadap objek penelitian.  

Oleh karena itu, peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung dengan melihat, 

mendengarkan dan memperhatikan yang dijadikan objek peneliti yaitu MA Al-Islam 

Jamsaren Surakarta dan melaksanakan observasi dalam kelas ketika pembelajaran 

PAI. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung upaya guru PAI dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X tahun pelajaran 2018/2019.   Wawancara 

merupakan proses tanya jawab dengan seseorang yang menjadi responden untuk 

mendapatkan data demi mencapai tujuan tertentu. Caranya adalah dengan percakapan 

antara kedua belah pihak secara tatap muka.  Wawancara dilakukan secara mendalam 

untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mulai dari pandangan seseorang, 

peristiwa, motivasi, pengalaman, kegiatan dan sebagainya. Dalam pelaksanaan 

wawancara diperlukan alat bantu yaitu : pedoman wawancara dan alat perekam. 

Wawancara ini di laksanakan secara langsung dan tatap muka dengan kepala 
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Madrasah, guru pendidikan agama Islam, dan tiga siswa kelas X di MA Al-Islam 

Jamsaren Surakarta. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari 

informasi yang berupa data-data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema 

yang akan diteliti. Dokumen yaitu catatan kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi. 

Oleh karena itu, dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu 

gambaran umum sekolah, visi-misi madrasah, stuktur organisasi madrasah, jumlah 

siswa, jumlah tenaga pendidik dan staf karyawan madrasah, data sarana prasarana, 

nilai rapot mata pelajaran agama Islam, dan foto-foto penelitian. 

Setelah selesai pengumpulan data, maka selanjutnya data dianalisis yang biasa 

disebut analisis data. Analisis data adalah rangkaian pengaturan urutan data, 

mengorganisasikan data kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat menemukan suatu tema dan merumuskan hipotesis kerja yang 

didasarkan pada data. Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1984), memaparkan 

bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilaksanakan secara terus menerus dan 

interaktif sampai tuntas menemukan jawaban. Dalam aktivitas analisis terdiri dari tiga 

langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).  

 

2. METODE 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikkan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Guru adalah salah satu komponen yang terdapat dalam proses 

pembelajaran sebagai pendidik, serta memiliki peran yang dapat menentukan 

pembangunan pendidikan. Sehingga guru dapat menentukan keberhasilan peserta 

didik dalam meraih prestasi belajarnya melalui proses pembelajaran yang aktif dan 

berkualitas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

MA Al-Islam Jamsaren Surakarta merupakan lembaga pendidikan umum yang berada 

dibawah naungan Yayasan Perguruan „Al-Islam‟ dan bekerjasama dengan Yayasan 
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Pondok Jamsaren Surakarta. Madrasah ini  terletak di Jalan Veteran No. 263, 

kelurahan Serengan, kecamatan Serengan, kotamadya Surakarta. Lingkungan di 

lokasi tersebut sangat stategis, nyaman, dan baik karena lokasinya berada dalam satu 

komplek dengan Pondok Jamsaren. Sehingga sangat efektif untuk proses belajar 

mengajar. Madrasah ini pada tahun pelajaran 2018/2019 memiliki tenaga pengajar 

yaitu guru dan karyawan sebanyak 41 orang, sedangkan untuk siswa kelas X sampai 

XII sebanyak 214 orang.  Sarana prasarana yang dimiliki Madrasah yaitu : ruang 

kepala Madrasah, ruang guru, 9 ruang kelas, ruang BK, ruang tamu, ruang TU, ruang 

UKS, ruang OSIS, perpustakaan, ruang otomotif, ruang tata busana, ruang dapur, 6 

thoilet, ruang laboratoriun kimia, ruang laboratoriun  fisika, biologi, masjid, ruang 

computer, kantin. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta 

tentang upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X tahun 

pelajaran 2018/2019. Peneliti menemukan beberapa temuan yaitu: Upaya guru PAI 

dalam meningkatkan prstasi belajar siswa kelas X tahun pelajaran 2018/2019. 

Sebagai berikut upaya yang dilakukan oleh guru PAI : Pertama,memberikan 

motivasi. Semua guru PAI telah memberikan motivasi belajar kepada siswa karena 

hal ini adalah yang paling utama untuk menstabilkan semangat siswa untuk selalu 

belajar. Guru selalu memberikan motivasi belajar kepada siswa agar menumbuhkan 

semangat yang tinggi pada diri siswa, sehingga para siswa akan terdorong untuk 

belajar dengan sungguh-sungguh dan mencapai tujuan pembelajaran. 

 Kedua,menggunakan metode bervariasi.  Dalam pembelajaran PAI banyak materi 

yang dapat membuat siswa merasa boson, sehingga guru PAI di tuntut untuk 

menggunakan berbagai metode sesuai dengan materinya agar lebih mudah dalam 

menyampaikan materi dan dapat menguasai keadaan kelas. Dalam hal ini guru PAI 

kelas X di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta dalam melaksanakan proses 

pembelajaran sudah menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan materinya. 

Hal ini di buktikan dengan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan. 
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Ketiga, pendalaman materi. Guru PAI dalam mengajarkan materi sudah 

mendalam agar siswa yang susah dalam memahami materi dapat mengerti dan 

memahami. Pembahasan materi secara detail mulai dari umum sampai rinci. Karena 

dalam tingkat pemahaman materi berbeda beda sesuai dengan kemampuan siswa, ada 

siswa mudah memahami tetapi ada juga siswa susah untuk memahami materi. 

Sehingga semua siswa tidak akan ketinggalan dengan materi yang telah diajarkan. 

Apabila ketika diadakan ulangan siswa akan mendapatkan nilai yang memuaskan dan 

tujuan dari pembelajaran akan tercapai. 

Keempat, pendalaman evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkenaan dalam 

pengumpulan data atau informasi untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan 

peserta didik dalam pengajaran dan bagaimana memperbaiki pengajaran yang akan 

dating sehingga guru PAI dalam proses pembelajarannya selalu melakukan evaluasi, 

untuk mengetahui sajauh mana siswa dapat mencapai hasil belajarnya. Evaluasi yang 

dilakukan guru PAI seperti pembahasan soal-soal, memberikan kuis, atau tanya jawab 

secara langsung kepada siswa seputar materi yang diajarkan. Hal tersebut dilakukan 

agar siswa lebih memahami dan mengerti terhadap materi yang diajarkan sehingga 

ketika diadakan ulangan siswa akan mendapatkan nilai yang maksimal dan prestasi 

belajar siswa juga akan meningkat. Sesuai dengan hasil wawancara dan evaluasi 

bahwa guru PAI telah melakukan upaya tersebut. 

Kelima, memberikan reward dan punishment. Memberikan reward merupakan 

salah satu upaya guru untuk menimbulkan semangat belajar siswa, maka siswa 

berlomba-lomba dalam belajar dan mendapatkan prestasi belajar demi mendapatkan 

hadiah dari guru. Sedangkan punishment juga merupakan salah satu upaya guru untuk 

memicu siswa motivasi belajar, agar siswa tidak mendapatkan hukuman dari guru. 

Guru PAI di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta sudah melakukan upaya reward dan 

punishment dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Reward yang sudah 

dilakukan guru PAI yaitu memberi hadiah berupa voucer belanja di kantin, peralatan 

alat tulis, uang langsung, dan tambahan nilai. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan 

motivasi belajar siswa, sehingga siswa berlomba-lomba dalam belajar dan 
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mendapatkan prestasi belajar demi mendapatkan hadiah dari guru.  Sedangkan 

punishment yang sudah dilakukan guru PAI yaitu keliling masjid, remedial, dan 

mengerjaan tugas di luar kelas. Hal ini dilakukan guru PAI agar siswa jera dengan 

perilakunya yang salah, sehingga siswa akan terdorong hatinya untuk semangat dalam 

belajar. 

Keenam, membaca referensi materi sebanyak mungkin. Hal ini dapat 

meningkatkan wawasan pengetahuan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh 

guruReferensi materi tersebut dapat dicari mulai dari internet, buku-buku, file-file, 

serta materi-materi yang menunjang pelajaran. Hal ini telah dilakukan oleh Ibu 

Istiqomah selaku guru Aqidah Akhlak, telah meminta kepada siswanya untuk 

mencari referensi materi sebanyak mungkin untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan sehingga siswa juga dapat mengambil inti sari dari yang referensi-

referensi yang telah dibaca. Hal ini juga dapat meningkatkan  prestasi belajar siswa 

kelas X. 

Prestasi Belajar Siswa Kelas X Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Berdasarkan pada BAB III, pemaparan prestasi belajar siswa kelas X tentang 

Penilaian Tengah Semester (PTS) 1 dan Penilaian Akhir Semester (PAS) 1 tahun 

pelajaran 2018/2019 pada mata pelajaran PAI. Nilai yang dicapai oleh siswa kelas X 

pada PTS banyak yang tidak tuntas. Maksutnya adalah nilai pada mata pelajaran PAI 

kelas X banyak yang dibawah KKM. Sehingga guru PAI melakukan upaya untuk 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X pada saat PAS 1 yang akan datang. 

Adapun upaya yang dilakukan guru PAI yaitu memberikan motivasi, metode yang 

digunakan bervariasi, pendalaman materi, pendalaman evaluasi, memberikan reward 

punishment, dan mencari referensi materi sebanyak mungkin. Dengan upaya tersebut 

prestasi belajar siswa kelas X pada  PAS 1 sudah meningkat, sehingga dapat 

dikatakan sudah cukup berhasil.  Hal ini juga di perjelas dari hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan ketiga siswa kelas X yang mewakili tiap kelas mengatakan 

bahwa pretasi belajar siswa sudah meningkat. 
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Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas X. Ketika melaksanakan upaya dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas X, guru PAI memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Berikut ini pemaparannya:  

Faktor pendukung. Berikut pemaparan hasil temuan penelitian dan analisis 

tentang faktor pendukung dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X yaitu : 

pertama, faktor internal maksudnya yang terdapat pada diri siswa. Seperti : Siswa 

beragama Islam sudah memiliki bekal ilmu agama. maksudnya Siswa-siswi di MA 

Al-Islam Jamsaren Surakarta semuanya beragama Islam. Sehingga mereka sudah 

memiliki bekal ilmu agama yang sudah diajarkan mulai dari SD/MI dan SMP/MTS 

bahkan juga sudah diajarkan sejak kecil oleh orang tuanya atau di TPA/TPQ. Dengan 

memiliki bekal ilmu agama akan sangat mendukung prestasi belajar siswa kelas X. 

kedua, faktor eksternal adalah yang berada di luar diri siswa yaitu lingkungan sekitar. 

Seperti : lingkungan sekolah yang baik. Lingkungan MA Al-Islam Jamsaren 

Surakarta menurut peneliti lingkungannya sangat baik sesuai letak geografisnya. 

Madrasah ini berada pada satu kompleks dengan Pondok Jamsaren Surakarta, Mutiara 

Center, dan TK Al-Islam Jamsaren Surakarta. Sehingga dengan berada satu 

lingkungan dengan lembaga pendidikan agama lainnya maka lingkuan ini menjadi 

lingkungan religious yang sesuai dengan geografisnya. Oleh karena itu lingkungan di 

madrasah ini sangat mendukung dalam upaya guru PAI untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas X. ketiga, Faktor Metode Belajar atau Pendekatan Belajar yaitu 

cara siswa belajar atau metode belajar yang digunakan siswa dalam mempelajari 

materi. Seperti: banyaknya referensi materi. Apabila pendekatan belajar yang 

dilakukan siswa ini benar maka mereka akan terasa nyaman dalam belajar, maka 

siswa akan mampu mempelajari dan memahami materi yang diajarkan oleh guru. 

Oleh karena itu guru PAI di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta meminta siswa untuk 

mencari referensi materi sebanyak mungkin yang dapat mendukung materi pelajaran. 

Dengan membaca materi yang banyak maka wawasan ilmu siswa akan semakin luas 

dan dapat mengambil inti sari dari yang di baca. 
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Faktor penghambat. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis  tentang 

faktor penghambat dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X : Pertama, 

faktor internal maksudnya yang berasal dari siswa. Seperti : minat belajar siswa 

rendah. Siswa yang minat belajarnya rendah maka setiap guru menjelaskan materi 

siswa akan menyepelekan atau tidak memperhatikan. Karena mereka fikir bahwa 

pelajaran PAI tidak ada di UN sehingga meraka untuk belajar PAI minatnya sangat 

rendah. Kedua, faktor ekternal maksudnya yang berasal dari luar diri siswa yaitu 

lingkungan sekitar. Seperti : waktu jam pelajaran kurang dan Siswa tidak masuk 

sekolah. Karena waktu yang cukup sangat penting untuk melakukan pembelajaran 

dengan maksimal. Apabila waktu terbatas maka dalam pembelajaran tidak akan dapat 

maksimal sehingga menyebabkan siswa kurang paham materi yang diajarkan oleh 

guru. Di MA Al-Islam Surakarta berdasarkan hasil penelitian beberapa guru PAI 

mengatakan bahwa waktu pelajaran PAI banyak tersita oleh kegiatan madrasah dan 

siswa telat masuk kelas. Sedangkan Ketika siswa tidak masuk kelas dikarenakan sakit 

atau izin pada mata pelajaran PAI, ini juga dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Dimana siswa yang tidak masuk pada pelajaran PAI sudah pasti siswa tersebut 

ketinggalan materinya.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan permasalahan peneliti, hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang 

dilakukan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta pada guru PAI (Aqidah Akhlak, Fiqih, 

SKI, dan Al-Qur‟an Hadist) tahun pelajaran 2018/2019, peneliti dapat menarik 

kesimpulkan sebagai berikut: Beberapa upaya yang dilakukan guru PAI dalam 

meningkatkan prestasi siswa kelas X : a) Memberikan motivasi, b) Menggunakan 

metode bervariasi, c) Pendalaman materi, d) Pendalaman evaluasi, e) Memberikan 

reward dan punishment, f) Mencari referensi materi sebanyak mungkin. Adapun 

untuk prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran PAI (Aqidah Akhlak, Fiqih, 

SKI, Al-Qur‟an Hadits) telah meningkat sesuai dengan hasil PTS 1 ke PAS 1 dan 

wawancara dengan ketiga siswa kelas X.  
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Sedangkan untuk faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas X di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta, sebagai berikut: 

faktor pendukungnya yaitu : pertama, faktor internal seperti Siswa beragama Islam 

sudah memiliki bekal ilmu agama. Kedua, faktor eksternal seperti lingkungan sekolah 

yang baik. Ketiga, faktor metode belajar atau pendekatan belajar. Seperti 

banyaknya referensi materi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu : pertama, faktor 

internal seperti minat belajar siswa rendah. Kedua, faktor eksternal seperti waktu jam 

pelajaran kurang, siswa yang tidak masuk sekolah. 
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