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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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.
1
 

Menurut Islam, pendidikan Islam merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya baik potensi lahir maupun 

batin agar terbentuknya pribadi muslim yang sebenarnya.
2
 

 

Demi membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional dan pendidikan 

Islam, diperlukannya sekolah atau madrasah yang memiliki tenaga kependidikan 
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yang professional demi mencapai itu semua. Guru berperan penting terhadap 

pendidikan, Karena guru merupakan salah satu komponen yang mempunyai 

pengaruh penting terhadap prestasi belajar siswa.  

Demi  menyiapkan peserta didik yang prestasi belajarnya baik maka 

diperlukan upaya serta arahan dari guru. Karena pada zaman sekarang peserta 

didik banyak yang prestasi belajarnya rendah yang di sebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu :
3
 

1. Faktor internal adalah suatu keadaan yang terdapat dalam diri peserta didik 

baik itu dari jasmani maupun rohaninya. 

2.  Faktor eksternal adalah suatu keadaan yang terdapat diluar diri peserta didik 

yaitu di lingkungan sekitarnya. 

3. 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 
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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 skill (keterampilan otomotif, tata busana, 

computer, handicraft dan design tekstil). Serta mempunyai kegiatan 
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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‟.
4
 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.
5
 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-
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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” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti berfokus pada tiga 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas X di Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren 

Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 ? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran Pendidikan 

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

tahun pelajaran 2018/2019 ? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas X di Madrasah Aliyah Al-Islam Jamsaren Surakarta 

tahun pelajaran 2018/2019 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

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. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat untuk sekolahan yang ingin 

meningkatkan prestasi belajar siswanya dan bagi pembaca penelitian ini. Adapun 

manfaat yang dapat dibagi antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

a. 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. 



7 
 

 
 

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.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dapat dibagi menjadi 2 yaitu penelitian kepustakaan 

dan penelitian lapangan. Namun peneliti menggunakan 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.
6
  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologis. Pendekatan fenomenologis merupakan suatu ilmu yang 

berusaha untuk dapat menjelaskan sesuatu realita yang tampak. Dengan 
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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 yang disebut sebagai metode artistik, karena dalam 

pembuatannya bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut juga sebagai 

metode interpretive karena hasil data yang diperoleh lebih berkenaan dengan 

interprestasi terhadap yang ditemukan di lapangan.
7
 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.
8
  

3. Subjek Penelitian 

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 penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah guru PAI 

kelas X yang mengetahui permasalahan dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Sebagai berikut guru PAI kelas X : 

a. Bapak Kukuh Nugroho, S.Pd.I selaku guru SKI dan Al-Qur‟an 

Hadits. 

b. Ibu Farah Diba, S.Ag selaku guru Fiqih. 

c. Ibu Istikotimah, S.Ag selaku guru Aqidah Akhlak. 

Sedangkan yang menjadi subjek pendukung atau tambahan untuk 

memperkuat data penelitian yaitu : 

a. Bapak Muchammad Syafii, S.Pd selaku kepala Madrasah. 

b. Aldi Nugroho selaku Ketua kelas X IPS 1.   

c. Muhammad Al Faqih Ulul Albab selaku ketua kelas X IPS 2. 

d. Lutfita selaku seketaris kelas X IPA. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang valid, peneliti dalam pengumpulan data 

menggunakan tiga tehnik yaitu :  

a. Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung untuk 

mengetahui suatu gejala yang terjadi pada objek penelitian dan 

melakukan pencatatan secara sistematik.
9
 Observasi dapat 
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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.
10

 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.   

b. Wawancara 

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.
11

 Wawancara dilakukan secara mendalam untuk 

mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mulai dari pandangan 

seseorang, peristiwa, motivasi, pengalaman, kegiatan dan sebagainya. 

Menurut Patton, peneliti harus menggunakan pedoman umum 
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wawancara agar dalam pelaksanaan wawancara peneliti mengetahui 

apakah aspek-aspek yang akan ditanyakan telah dibahas sehingga 

tidak ada yang terlewatkan.
12

   

Wawancara ini dilaksanakan secara langsung dan tatap muka 

dengan kepala Madrasah, guru PAI, dan 3 siswa kelas X. Dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai 

upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X. 

c. Dokumentasi.  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari 

informasi yang berupa data-data atau dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan tema yang akan diteliti.
13

 Dokumen yaitu catatan 

kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi.
14

 Dokumen ini dapat 

dijadikan dalam peneliti yang berbentuk gambar, tulisan, tabel, dan 

karya seseorang. 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. 
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5. Analisis Data 

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.
15

  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).
16

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses memilih data-data utama yang berfokus 

pada hal-hal yang penting serta merangkumnya.
17

 Apabila peneliti 

terjun ke lapangan lebih lama, data yang didapat peneliti akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Sehingga diperlukan pencatatan secara 

teliti dan rinci. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan reduksi data 

untuk  pemilihan data-data penting yang berfokus pada penelitian. 

Dengan menggunakan reduksi data juga akan dapat mempermudah 
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peneliti dalam pengumpulan data serta dapat memberikan gambaran 

yang lebih jelas.  

Pada reduksi data ini peneliti mencari data yang berhubungan 

dengan aspek-aspek yang dibutuhkan peneliti untuk penelitiannya. 

Data yang di butuhkan peneliti yaitu tentang upaya guru PAI dalam 

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

Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. 

b. Penyajian Data 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dalam 

penyajian data dapat menggunakan dalam bentuk bagan, uraian 

singkat, dan hubungan antar kategori. Melalui langkah ini akan 

semakin mudah memahami data karena data sudah terorganisasi dan 

tersusun dalam pola hubungan.
18

 Kemudian akan ditampilkan dan 

dipaparkan apa adanya yang berhubungan dengan upaya guru PAI 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X di MA Al-Islam 

Jamsaren Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. 

c. Penarikan Kesimpulan (verifikasi) 

Penarikan kesimpulan adalah pengambilan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Pada kesimpulan awal apabila tidak 

mendapatkan dukungan dari bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan 

ini dapat dirubah karena kesimpulan awal ini sifatnya hanya 
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sementara.
19

 Namum apabila dalam kesimpulan awal ini telah 

mendapatkan dukungan dari bukti-bukti yang valid dapat dinyatakan 

sebagai kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu, dari hasil 

penelitian tentang upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas X di MA Al-Islam Jamsaren Suarakarta, maka hasil 

dianalisis dengan berpedoman pada landasan teori supaya dalam 

menarik kesimpulan tidak menyimpang. 
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