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UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DIMASA PANDEMI 

DI SMK NEGERI 9 SURAKARTA 

Tahun Ajaran 2020/2021 

 

Abstrak 

Tujuan Penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui motivasi belajar siswa dimasa 

pandemic di SMK Negeri 9 Surakarta. (b) Untuk mengetahui upaya guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam dimasa pandemic di SMK Negeri 9 

Surakarta. (c) Untuk mengetahui kendala guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa dimasa pandemic dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMK Negeri 9 Surakarta. Penelitian berjenis penelitian 

lapangan (field resarch) yang dilakukan di SMK Negeri 9 Surakarta. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan 

juga dokumentasi terkait data dan kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 9 

Surakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

yang diawali dengan mengumpulkan data kemudian menyajikan dan 

menyimpulkan data tersebut. Hasil penelitian ini adalah:(a) motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dimasa pandemi di SMK Negeri 9 

Surakarta: dikatakan turun. Hal ini dapat dilihat dari cara siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar: siswa tidak serius belajar dan hanya melakukan log in saat belajar 

online. (b) upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dimasa pandemic di 

SMK Negeri 9 Surakarta bahwa guru pendidikan agama Islam berupaya sebagai: 

1) Memberi nilai, 2) Kompetisi Persaingan, 3) Ego-Involvement, 4) Memberi 

Ulangan, 5) Mengetahui hasil belajar, 6) Pujian, 7) Hukuman. (c) kendala guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dimasa 

pandemic dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 9 

Surakarta, terdapat beberapa faktor penyebab yaitu: 1) Keterbatasan Penguasaan 

Teknologi Informasi oleh Guru dan Siswa, 2) Sarana dan Prasarana yang Kurang 

Memadai, 3) Akses Internet yang terbatas, dan 4) Kurang siapnya penyediaan 

Anggaran. 

Kata kunci: Guru Pendidikan Agama Islam, Motivasi Belajar, Covid-19. 

Abstract 

The objectives of this study are: (a) To determine the learning motivation of 

students during the pandemic at SMK Negeri 9 Surakarta. (b) To determine the 

efforts of Islamic religious education teachers in increasing student motivation in 

learning Islamic religious education during the pandemic at SMK Negeri 9 

Surakarta. (c) To determine the constraints of Islamic religious education teachers 

in increasing student motivation during the pandemic in learning Islamic religious 

education at SMK Negeri 9 Surakarta. his type of research is field research (field 

resarch) which was conducted at SMK Negeri 9 Surakarta. Data collection 
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techniques used were interviews, observation and documentation related to data and 

activities carried out at SMK Negeri 9 Surakarta. This research approach uses a 

qualitative descriptive approach that begins with collecting data then presenting and 

concluding the data. The results of this study are: (a) students' motivation in 

learning Islamic religious education during the pandemic at SMK Negeri 9 

Surakarta: it is said to have decreased. This can be seen from the way students learn 

and teach: students are not serious about learning and only log in when learning 

online. (b) the efforts of Islamic religious education teachers in increasing student 

motivation in learning Islamic religious education during the pandemic at SMK 

Negeri 9 Surakarta that Islamic religious education teachers strive as: 1) Giving 

value, 2) Competition Competition, 3) Ego-Involvement, 4 ) Give Deuteronomy, 5) 

Know the learning outcomes, 6) Praise, 7) Punishment. (c) the constraints of Islamic 

religious education teachers in increasing student motivation during the pandemic 

in learning Islamic religious education at SMK Negeri 9 Surakarta, there are several 

causes, namely: 1) Limited Mastery of Information Technology by Teachers and 

Students, 2) Inadequate Facilities and Infrastructure Adequate, 3) Limited Internet 

access, and 4) Inadequate budget provision. 

 

Keywords: Islamic Religious Education Teacher, Learning Motivation, Covid-19. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan Agama Islam sangat penting bagi seorang peserta didik dimana 

pertumbuhan dan perkembangan seorang peserta didik sangat memerlukan 

arahan, bimbingan dan bantuan agar peserta didik dapat menguasai dan 

menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh,  

 Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dikerjakan oleh manusia 

untuk menumbuh kembangkan suatu potensi didalam diri manusia lain atau 

menanamkan nilai-nilai yang dimilikinya kepada orang lain melalui proses 

pengajaran dan pelatihan. Proses pengajaran adalah proses pemindahan 

suatu nilai yang berupa ilmu pengetahuan seorang pendidik kepada peserta 

didik atau para peserta didik dari suatu generasi ke generasi berikutnya.1 

Hal ini dipandang penting dalam Islam, bahkan sama pentingnya dengan 

berangkat ke medan perang, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q,S At-

Taubah : 122 : 

                                                           
1 Mohammad Dauda Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 137. 
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يِن َولِي  َوَما َكاَن اْلم   وا َكافَّةً ۚ فَلَْوََل نَفََر ِمْن ك لِّ فِْرقٍَة ِمْنه ْم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّه وا فِي الدِّ وا قَْوَمه ْم إَِذا ْؤِمن وَن لِيَْنفِر  ْنِذر 

ونَ  وا إِلَْيِهْم لََعلَّه ْم يَْحَذر   َرَجع 

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”2  

  Memperdalam ilmu pengetahuan untuk diajarkan kepada orang lain 

atau pada satu generasi merupakan tugas mulia yang dinilai sebagai salah 

satu bentuk perbuatan jihad di jalan Allah karena itu, orang mati dalam 

menjalankan tugas pendidikan dinilai sama dengan orang yang mati syahid 

dalam medan perang. Sehubungan dengan itu, maka belajar bagi semua 

siswa merupakan suatu pengabdian kepada Allah dan dengan demikian, 

motivasi belajar dapat ditingkatkan. Sedangkan fungsi manusai sebagai 

khalifah Allah di muka bumi, mengandung makna bahwa manusia dengan 

akalnya mampu berfikir tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi, 

mengadakan penelitian, dan menggali hasilnya serta memanfaatkan untuk 

meningkatkan kehidupannya. Oleh karena itu, umat Islam harus 

mengupayakan kehidupan masa datang yang lebih baik dari sekarang. 

Firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa’ : 9 : 

َ َوْليَق ول وا  يَّةً ِضَعافًا َخاف وا َعلَْيِهْم فَْليَتَّق وا َّللاَّ قَْوًَل َسِديًدا َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرك وا ِمْن َخْلفِِهْم ذ رِّ  

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan 

yang benar.”3 

  Pendidikan disekolah intinya adalah kegiatan proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran guru memegang peranan utama dan merupakan 

suatu yang penting. Yang terkandung serangkaian perbuatan guru dan anak 

                                                           
2 CV Darus Sunnah, “Mushaf Al-Kamil Al-Qur’an dan Terjemahnya”, 207. 
3 CV Darus Sunnah, “Mushaf Al-Kamil Al-Qur’an dan Terjemahnya”, 79. 



 

4 
 

didik yang secara langsung terjadi hubungan timbal balik antara guru dan 

anak didiknya. Ini adalah syarat utama bagi berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

 Menurut Galbreath, J. menjelaskan bahwa profesi guru adalah 

profesi yang bekerja atas dasar panggilan hati nurani dalam diri manusia. 

Dalam proses pelaksanaan tugas pengabdian untuk masyarakat dengan 

dasar yang kuat dari panggilan hati nurani. Dengan demikian seorang guru 

yang melaksanakan tugas dengan tulus sepenuh hatinya dan berdasarkan 

hati nurani akan merasa senang dalam melaksanakan tugas tugasnya 

walaupun beban yang dibawanya adalah untuk mencerdaskan anak 

didiknya.4  

 Guru adalah salah satu bagian dalam proses belajar mengajar. 

Karena besarnya kedudukan guru tersebut sehingga sering kali baik buruk 

dan tinggi rendahnya prestasi seorang peserta didik. Bahkan sampai pada 

kualitas Pendidikan pada umumnya dikembalikan lagi kepada seorang guru. 

Ahmad Rohani menjelaskan guru memiliki peran ganda yaitu sebagai 

pengajar dan sebagai pendidik.5 

 Upaya yang dilakukan guru Pendidikan agama Islam dalam proses 

belajar mengajar sangat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai oleh 

peserta didik seperti nilai, tingkah laku dan ilmu. Oleh sebab itu dalam 

proses penerimaan guru Pendidikan agama Islam sangat benar-benar 

diseleksi kemampuan guru dalam mengajar sehingga dapat menghasilkan 

peserta didik yang berkompeten, berilmu dan bertaqwa. Guru PAI 

memilikki upaya yang sangat penting dan berpengaruh dalam menerapkan 

Pendidikan karakter sehingga terbentuk sekolah yang berkarakter baik. 

Motivasi dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

seorang peserta didik yang memicu proses belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari aktivitas belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

                                                           
4 Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 23. 
5 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), 69. 



 

5 
 

proses belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu 

dapat tercapai.6 Motivasi belajar merupakan hal yang penting bagi peserta 

didik dan guru. Bagi siswa motivasi belajar itu hal yang penting untuk 

menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir, 

menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, mengarahkan kegiatan 

dan menambah semangat belajar. Motivasi belajar juga penting untuk 

diketahui oleh seorang guru. Keahlian dan wawasan tentang motivasi 

belajar pada peserta didik sangat bermanfaat bagi seorang guru, untuk 

membangkitkan, menambah dan menjaga semangat peserta didik untuk 

belajar sampai berhasil. Selain itu guru perlu mengetahui dan memahami 

motivasi belajar peserta didik dikelas bermacam-macam.7 

 Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menjadi awal mula 

penyakit, mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua macam 

coronavirus yang sudah diketahui menjadi sebab penyakit yang dapat 

menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus 

Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah 

diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Penyakit ini memiliki gejala 

gangguan pernapasan semacam demam, batuk, dan sesak napas. Masa 

isolasi rata-rata 5-6 hari dengan masa isolasi terpanjang hingga 14 hari.8 

Korban akibat wabah covid-19, tidak hanya berdampak pada pendidikan 

ditingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Stanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah, tetapi juga perguruan tinggi. Seluruh jenjang pendidikan dari 

sekolah dasar/ibtidaiyah sampai perguruan tinggi (universitas) baik yang 

berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI maupun yang 

berada dibawah Kementerian Agama RI semua mendapat dampak negatif 

                                                           
6 Sardiman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006.) 75. 
7 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 85-86. 

8 Wahyu Aji Fatma Dewi, “Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran 
Daring di Sekolah Dasar”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 2 Nomor 1, 1 April 2020, 57. 
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karena pelajar, siswa dan mahasiswa dipaksa untuk belajar dari rumah 

karena pembelajaran tatap muka ditiadakan untuk mencegah penularan 

virus covid-19. Sedangkan tidak semua pelajar, siswa dan mahasiswa 

terbiasa dengan proses pembelajaran Online. Apalagi banyak guru dan 

dosen yang belum mahir atau mengenal proses pembelajaran dengan 

metode Online seperti internet atau media sosial.9 

 Dari berbagai pemaparan diatas penulis ingin meneliti bagaimana 

upaya guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dimasa 

pandemi. Karena metode pembelajaran yang berubah dari pembelajaran 

secara langsung atau tatap muka berubah menjadi pembelajaran online yang 

disebabkan oleh virus Covid-19. Dengan adanya pembelajaran online ini 

penulis melihat banyak peserta didik yang berkurang motivasi belajarnya 

yang disebabkan banyak masalah dalam proses pembelajaran online. 

Sehingga penulis mengambil judul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Masa Pandemi di SMK 

Negeri 9 Surakarta Tahun pelajaran 2020/2021. 

 

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan dua rumusan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana upaya Guru PAI dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemic di SMK Negeri 9 

Surakarta? 2. Apa kendala Guru PAI dalam meningkatkan motivasi siswa 

di masa pandemic di SMK Negeri 9 Surakarta?. 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk 

mendeskripsikan upaya Guru PAI  dalam meningkatkan Motivasi belajar 

                                                           
9 Agus Purwanto, Rudy Pramono, Masduki Asbari, dkk,  “Studi Eksploratif Dampak 

Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”, Jurnal EduPsyCouns, 
Volume 2 Nomor 1, 2020, 3. 
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siswa di masa pandemic, 2. Untuk mengidentifikasi apa saja kendala yang 

dialami oleh Guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar.  

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi sebagai berikut: 1. 

Manfaat Teoritik: Dapat menambah pengetahuan dalam masalah upaya 

Guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, supaya kedepannya 

bisa sebagai referensi bagi pihak lain untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 2. Manfaat Praktik: a. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini bisa 

mengetahui secara rinci upaya yang dilakukan Guru PAI dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. b. Bagi sekolah dengan adanya 

penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan atau juga sebagai inovasi baru 

untuk mengetahui upaya Guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa. c. Bagi guru dengan adanya tulisan ini bisa dijadikan sebagai 

evaluasi, sejauh mana upaya guru khususnya Guru PAI dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

1.3. Tinjauan Pustaka 

Selain itu juga dalam rangka menunjukkan kredibilitas penelitian ini, 

penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, 

skripsi dan tesis yang berhubungan dengan penelitian yang akan  

dilakukan. Berikut ada beberapa penelitian yang relevan dan terkait dengan 

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, diantara penelitian-

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Octa Pitalli Jasenco dengan judul Upaya Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar PAI Siswa SMP 

Negeri 4 Kota Bengkulu. 

2) Husnul Khotimah dalam penelitiannya yang berjudul Upaya Guru 

PAI Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits kelas VII Di SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. 

3) Yessi Marlina dalam penelitian tentang Upaya Guru PAI Dalam 

Memotivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran PAI di 

SMA Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan. 



 

8 
 

4) Dalam jurnal Ferdy Prayitno dkk  Yang berjudul Upaya Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 2 Dramaga Bogor Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

5) Roni Irawan dkk dalam jurnalnya yang berjudul Upaya Guru PAI 

Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MTS Hasyim 

Asy’ari Kota Batu. 

1.4. Tinjauan Teoritik 

a. Guru Pendidikan Agamna Islam 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

berasal dari kata terap yang memiliki makna proses, cara, 

perbuatan menerapkan.10 Arti kata penerapan itu sendiri 

yakni suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode 

guna mencapai tujuan tertentu, dan suatu kepentingan yang 

diharapkan golongan/kelompok yang sudah terstruktur. 

Menurut Setiawan (2004) penerapan yakni perluasan 

aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta membutuhkan 

jaringan pelaksana. 

Menurut Sudirman menjelaskan bahwa guru 

merupakan suatu komponen yang berperan sangat penting 

dalam kelangsungan proses belajar mengajar yang turut 

berperan dalam proses pembentukan sumber daya manusia 

yang potensial dalam bidang pembangunan. Maka dari itu 

guru sebagai komponen dalam dunia Pendidikan karus 

berperan aktif dalam melakukan tugasnya dan juga 

memposisikan dirinya sebagai pribadi yang professional dan 

sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini.11 

                                                           
10 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), 1506. 
11 Sudirman dalam jurnal Putri Juli, Ati, “Peran Guru Dalam Meningkatkan Nilai Karakter 

Disiplin dan Kejujuran Siswa”, Jurnal Dedikasi Pendidikan, Volume 3, No. 2, Juli 2019, 113. 
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Mu’arif Menjelaskan, guru adalah sosok yang 

menjadi suri tauladan, guru adalah seseorang yang di-gugu 

(dipercaya) dan di-tiru (dicontoh), mendidik dengan cara 

yang baik diliputi kasih sayang. Guru adalah teman belajar 

siswa yang memberikan arahan dalam proses belajar, dengan 

begitu figur guru itu bukan menjadi momok yang 

menakutkan bagi siswa.12 

Menurut Zakiah Daradjat, pendidikan agama Islam 

adalah pendidikan dengan melalui ajaran agama Islam, 

pendidik membimbing dan mengasuh anak didik agar dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

Islam secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama 

Islam sebagai pandangan hidup untuk mencapai keselamatan 

dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.13 

b. Motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti 

bergerak atau to move.14 Istilah motivasi berasal dari kata 

motif yang dapat diartikan kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau 

berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi 

dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa 

rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga munculnya 

suatu tingkah laku tersebut.15 

Sudarwan motivasi diartikan sebagai kekuatan, 

dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme 

psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok 

                                                           
12 Mu’arif, Wacana Pendidikan Kritis Menelanjangi Problematika, Meretus Masa Depan 

Pendidikan Kita , (Jogjakarta: Ircisod, 2005), 198- 199 
13 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 86. 
14 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta:Andi, 2010), 240. 

15 Hamzah B.Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 3. 
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orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa 

yang dikehendakinya. Hakim mengemukakan pengertian 

motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang 

menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai tujuan tertentu.16 

Menurut Clayton Alderfer dalam Gullam dan Lisa 

menyatakan bahwa motivasi belajar adalah kecenderungan 

siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang di dorong oleh 

hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik 

mungkin.17 Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar 

yang ditunjukkan rasa antusias dan senang ketika belajar. 

Pada hakikatnya motivasi belajar adalah dorongan internal 

dan ekternal pada siswa siswi yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku.18 

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu 

dorongan yang timbul pada diri anak didik dalam 

mempelajari apa yang diajarkan oleh guru sehingga 

diperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman belajar, 

perubahan sikap dan prilaku serta pola piker pengalaman 

belajar yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Motivasi sangat berperan dalam belajar, siswa yang 

dalam proses belajar mempunyai motivasi yang kuat dan 

jelas pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. Makin tepat 

motivasi yang diberikan, makin berhasil pelajaran itu. Maka 

                                                           
16 Siti Suprihatin, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa”, Jurnal 

Pendidikan Ekonomi UM Metro, Volume 3 Nomer 1, 2015, 74. 
17 Gullam Hamdu dan Lisa Agutina, “Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar IPS 

di Sekolah Dasar”, Jurnal Penelitian Pendidikan, No. 1, Vol. 12 (April, 2011), 83. 

18 Hamzah B.Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, 21. 
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motivasi senantiasa akan menentukan intensitas usaha 

belajar bagi siswa. 

Dengan demikian Motivasi berfungsi sebagai pendorong 

usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik 

dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik.  

Selanjutnya menurut Winarsih ada tiga fungsi motivasi yaitu: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak 

atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

2) Menentukan arah perbuatan kearah yang ingin dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 

tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan,  

Jadi adanya motivasi akan memberikan dorongan, arah dan 

perbuatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan sebelumnya.19 

 

Dalam proses pembelajaran motivasi instrinsik maupun 

ekstrinstik sangat diperlukan. Dengan motivasi dapat 

memelihara semangat dalam melakukan kegiatan belajar 

sehingga hasil yang diperoleh akan optimal. 

Menurut salah satu ahli mengungkapkan bahwa ada 

beberapa bentuk motivasi yaitu : 

1) Motivasi Instrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif 

atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

diri setiap seseorang sudah ada dorongan untuk melakukan 

                                                           
19 Amna Emda, “Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran”,Jurnal  

Lantanida, Volume 5 Nomer 2, 2017, 176. 
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sesuatu misalnya keinginan untuk mendapatkan 

keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, 

mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi 

kehidupan, menyadari sumbangan terhadap kelompok, 

keinginan diterima kelompok lain. 

2) Motivasi Ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan 

berfungsi karena adanya rangsangan dari luar situasi belajar. 

Misalnya seperti hadiah, pemberian angka, memberi 

ulangan, ujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat.20 

Motivasi belajar peserta didik merupakan salah satu aspek 

utama bagi keberhasilan dalam belajar oleh karena itu 

motivasi belajar dapat dipelajari supaya dapat tumbuh dan 

berkembang. Pada penelitian ini upaya guru pendidikan 

Agama Islam merupakan motivasi ekstrinsik karena upaya 

guru merupakan motivasi yang datang dari luar siswa. 

 

Upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam 

kegiatan belajar di sekolah, ada beberapa langkah yang dapat 

dilakukan oleh guru diungkapkan Sardiman, yaitu: 

1) Memberi nilai, dalam hal ini sebagai simbol dari nilai 

kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk 

mencapai angka/nilai yang baik. Sehingga yang dikejar 

hanyalah nilai ulangan atau nilai raport yang baik. Angka-

angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi 

yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh guru, bahwa 

pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil 

belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya angka-angka 

tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya bukan sekedar 

kognitifnya saja. 

                                                           
20 Sardiman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, 87-89. 
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2) Kompetisi Persaingan, baik yang individu atau kelompok, 

dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. 

Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih 

bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik. 

3) Ego-involvement Menumbuhkan kesadaran kepada siswa 

agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai 

tantangan sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu 

bentuk motivasi yang cukup penting. Bentuk kerja keras 

siswa dapat terlibat secara kognitif yaitu dengan mencari cara 

untuk dapat meningkatkan motivasi. 

4) Memberi Ulangan Para siswa akan giat belajar kalau 

mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan 

terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan 

jadi rutinitas belaka. 

5) Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. 

Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong 

untuk belajar lebih giat. Apalagi jika hasil belajar itu 

mengalami kemajuan, siswa pasti akan berusaha 

mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat 

meningkatkannya. 

6) Pujian, apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan 

tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian 

adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan 

motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus 

pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana 

yang menyenangkan dan mempertinggi motivasiÂ belajar 

serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

7) Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi 

jika diberikan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat 
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motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip- 

prinsip pemberian hukuman tersebut.21 

c. Pandemi Covid-19 

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menjadi 

awal mula penyakit, mulai dari gejala ringan sampai berat. 

Setidaknya ada dua macam coronavirus yang sudah 

diketahui menjadi sebab penyakit yang dapat menimbulkan 

gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit 

jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada 

manusia. Penyakit ini memiliki gejala gangguan pernapasan 

semacam demam, batuk, dan sesak napas. Masa isolasi rata-

rata 5-6 hari dengan masa isolasi terpanjang hingga 14 hari.22 

 

Dengan hadirnya wabah Covid-19 yang sangat 

mendadak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu 

mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi 

sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan 

diri menggunakan media daring. Namun penggunaan 

teknologi bukan tidak ada masalah, banyak varians masalah 

yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran 

dengan metode daring diantaranya adalah: 

1) Keterbatasan Penguasaan Teknologi Informasi oleh Guru 

dan Siswa 

Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham 

penggunaan teknologi, ini bisa dilihat dari guru-guru yang 

lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi  

                                                           
21 Siti Suprihatin, Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar ,75-76. 
22 Wahyu Aji Fatma Dewi, Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran 

Daring di Sekolah Dasar , 57. 
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membatasi  mereka  dalam  menggunakan  media  daring.  

Begitu  juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama 

dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman 

penggunaan teknologi. 

2) Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai 

Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di 

daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi 

ekonominya yang menghawatirkan. Kesejahteraan guru 

maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas 

dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi 

yang sangat diperlukan dengan musibah Covid-19 ini. 

3) Akses Internet yang terbatas 

Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata 

di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik 

Sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati 

internet. Jika ada pun jaringan internet kondisinya masih 

belum mampu mengkover media daring. 

4) Kurang siapnya penyediaan Anggaran 

Biaya juga sesuatu yang menghambat karena, aspek 

kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. 

Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi 

kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak sanggup 

membayarnya. Ada dilema dalam pemanfaatan media 

daring, ketika menteri pendidikan memberikan semangat 

produktivitas harus melaju, namun disisi lain kecakapan dan 

kemampuan finansial guru dan siswa belum melaju ke arah 

yang sama. Negara pun belum hadir secara menyeluruh 

dalam memfasilitasi kebutuhan biaya yang dimaksud. 

2. METODE 

Berdasarkan permasalahan yang ada, jenis penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (Field Research), yakni penlitian penelitian ini fokus pada 
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menghimpun data serta informasi dengan mendatangi langsung lokasi objek 

penelitian dan berpusat pada gejala yang telah terjadi kemudian dipahami dan 

ditelaah secara spesifik. 

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode kulaitatif fenomenologis, 

yakni pandangan berfikir yang berfokus pada pengalaman personal individu 

interpretasi dunia. Pendekatan kualitatif fenomenologis ini diharapkan mampu 

mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang memiliki kaitan dengan objek 

penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 9 Surakarta sebagai objek 

penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran yang valid sesuai 

dengan tema pokok penelitian. Kemudian untuk subjek penelitian, penulis 

menentukan terlebih dahulu 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa di Massa Pandemi di SMK Negeri 9 Surakarta 

Upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa di SMK Negeri 9 Surakarta memiliki beberapa 

upaya sebagai berikut: 

a. Memberi Nilai/angka 

Nilai dalam hal ini sebagai simbol dari kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa giat belajar karena ingin mencapai angka/nilai yang 

baik. Sehingga mereka lebih mengejarr nilai ulangan atau nilai-nilai 

pada raport. Angka yang baik merupakan alat motivasi yang cukup 

memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan 

atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka di masa 

mendatang. Angka ini biasanya terdapat dalam buku raport sesuai 

jumlah mata pelajaran yang di programkan dalam kurikulum. 

Penerapan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 9 

Surakarta sesuai dengan teori yaitu menyampaikan nilai kepada siswa 

agar mereka mengetahui nilai yang telah dicapai setelah 

melaksanakan atau mengerjakan tugas ataupun ujian. Dengan 
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demikian siswa akan termotivasi untuk lebih giat dalam belajar setelah 

mengetahui nilai mereka. 

b. Kompetisi persaingan 

Dalam proses belajar persaingan adalah hal yang bagus untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa, dengan adanya persaingan 

siswa akan mengejar nilai dari teman satu kelas atau sekolahnya 

sehingga motivasi belajar siswa akan tumbuh untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan untuk mencapai nilai yang melebihi saingan siswa 

tersebut. Selain itu persaingan ini bisa dikerjakan saat guru 

menggunakan metode atau strategi belajar secara kelompok, dengan 

persaingan ini siswa akan membuat kelompok mereka lebih menonjol 

dari kelompok lainnya. 

Dalam hal persaingan ini guru pendidikan agama Islam di SMK 

Negeri 9 Surakarta kurang menyadari adanya persaingan nilai siswa. 

Tetapi hal tersebut telah dirasakan langsung oleh para siswa SMK 

Negeri 9 Surakarta mereka selalu berusaha dalam belajar saat 

diadakan ulangan ataupun tugas kelompok untuk mencapai nilai 

tertinggi. Persaingan ini akan akan berjalan dengan baik apa bila 

dilakukan dengan jujur dan adil sehingga proses persaingan belajar 

akan menimbulkan nilai nilai yang dapat diambil hikmahya oleh para 

siswa. 

c. Ego Involvement 

Ego involvement adalah salah satu bentuk menumbuhkan 

kesadaran siswa agar saat proses belajar siswa lebih percaya diri saat 

mengerjakan tugasnya sebagai seorang pelajar dan menerima tugas 

pelajar sebagai tantangan dan membuat tantangan itu menjadi sebuah 

motivasi untuk mempertahankan harga dirinya. Dengan begitu siswa 

akan lebih percaya diri mengerjakan tugas dengan jujur dan adil. 

Sesuai dengan teori guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 

9 Surakarta selalu memberikan nasehat kepada siswanya, agar siswa 

memiliki kasadaran untuk menjalani tugasnya sebagai seorang pelajar 
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dengan jujur dan adil. Tumbuhnya kesadaran itu membuat seorang 

siswa menjadi lebih percaya diri dan berani melawan tuduhan 

kesalahan yang ditujukan kepada siswa. Dengan tumbuhnya ego 

involvement siswa bisa menyelesaikan tugas dengan baik, hal tersebut 

merupakan simbol kebanggaan dan harga diri siswa. Dari ego 

involvement siswa akan memiliki motivasi untuk belajar lebih giat 

untuk melewati tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru. 

d. Memberikan ulangan 

Ulangan adalah salah satu bentuk tes kepada siswa untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa saat proses belajar berlangsung. 

Selain itu ulangan bisa menjadi pemantik para siswa agar termotivasi 

untuk belajar sebelum ulangan diadakan. Sebelum ulangan akan 

dilakukan sebaiknya siswa diberi tahu kalau pada hari apa ulangan 

akan diadakan agar siswa bisa mempersiapkan diri saat akan 

dilaksanakan ulangan. pengadaan ulangan jangan terlalu sering karena 

akan menjadi membosankan dan menjadi rutinitas belaka. 

Ulangan adalah hal yang biasa dilakukan oleh setiap guru 

disekolahan hal tersebut juga dilakukan oleh guru pendidikan agama 

Islam di SMK Negeri 9 Surakarta. Pengadaan ulangan adalah salah 

satu upaya yang dilakukan guru untuk memberi dorongan kepada 

siswa agar mau belajar untuk mempersiapkan apa yang akan dihadapi 

saat ulangan berlangsung. Setelah melakukan ulangan siswa akan 

mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka saat belajar 

berlangsung. 

e. Pujian 

Pujian adalah salah satu bentuk penghargaan untuk siswa yang 

telah menyelesaikan tugas atau ujian sesuai dengan capaian yang telah 

ditentukan oleh guru. Selain itu pujian ini juga salah satu bentuk 

bantuan kepada siswa agar siswa terus giat dalam belajar setelah 

menyelesaikan tugas atau ujiannya. Dengan adanya pujian akan 
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memupuk suasana menyenangkan dan memperkuat motivasi belajar 

siswa serta bisa membangkitkan harga diri para siswa. 

Sesuai dengan yang dilakukan guru pendidikan agama Islam di 

SMK Negeri 9 Surakarta pujian diberikan kepada siswa yang telah 

mencapai nilai yang telah ditetapkan oleh guru dengan ini siswa akan 

merasa senang dan bisa membangkitkan motivasi belajar siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

f. Hukuman 

Hukuman adalah bentuk bantuan yang negative, tetapi jika 

diberikan secara tepat dan bijaksana hukuman bisa membantu siswa 

untuk menyadarkan kesalahan apa yang telah mereka perbuat selain 

membantu siswa menyadarkan hukuman bisa membuat siswa untuk 

termotivasi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga 

siswa mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara paksaan tetapi 

hukaman harus dilakukan secara bijak karena ingin membantu siswa 

dalam hal membantu menyadari kesalahan dan memotivasi agar tidak 

mengulanginya lagi. 

Penerapan hukuman tidak dilakukan di SMK Negeri 9 Surakarta 

selama pembelajaran online berlangsung. Tidak diberlakukannya 

hukuman karena hukuman yang akan dilakukan kurang tepat saat 

pembelajaran online. Tidak diberlakukan karena memiliki beberapa 

faktor yang mengakibatkan siswa melakukan pelanggaran saat 

pembelajaran online seperti jaringan internet yang kurang bagus 

ataupun android yang kurang mumpuni untuk mengirim tugas secara 

tepat waktu. 

3.2 Kendala Yang Di Alami Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Di Massa Pandemi Di SMK Negeri 9 Surakarta. 

Kendala guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa di SMK Negeri 9 Surakarta sebagai berikut :   

a. Keterbatasan Penguasaan Teknologi Informasi oleh Guru dan Siswa 
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Penggunaan teknologi dimasa pandemic sangatlah penting karena 

proses belajar mengajar dilakukan guru dan siswa menggunakan 

media android secara online. Sistem pembelajaran yang baru 

membuat beberapa siswa dan guru memiliki kendala seperti 

keterbatasan guru dalam penggunaan teknologi untuk penyampaian 

materi melalui android. Kendala ini biasanya dialami oleh guru yang 

lahir pada tahun 1980-an karena mereka jarang menggunakan android 

atau mereka tidak pernah memakai sehingga mereka kurang 

memahami cara penggunaan teknologi yang baru. 

Dari teori diatas juga dirasakan langsung oleh guru pendidikan 

agama Islam di SMK Negri 9 Surakarta yaitu keterbatasan guru dan 

siswa dalam penggunan android, karena pembelajaran menggunakan 

android merupakan hal baru bagi guru dan siswa sehingga guru dan 

siswa menemukan beberapa kesulitan dalam proses belajar. Hal ini 

sangat dirasakan oleh guru yang berusia dikisaran 50th yang dimana 

para guru tersebut mungkin jarang menggunakan android atau bahkan 

mereka tidak mempunyainya karena malas untuk mempelajari hal 

baru. 

b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai  

Sarana dan prasarana belajar dimasa pandemic memiliki harga 

yang lumayan tinggi untuk kalangan masyarakat menengah kebawah. 

Sehingga penyediaan teknologi berupa android untuk siswa sedikit 

menghambat bagi masyarakat menengah kebawah selain menghambat 

bagi siswa beberapa guru juga ada yang memiliki kondisi menengah 

kebawah sehingga mereka membeli sarana belajar mengajar dengan 

harga yang sesuai dengan kondisi ekonominya dengan spesifikasi 

yang mungkin kurang memadai untuk proses belajar dan mengajar. 

Sesuai dengan teori diatas SMK Negeri 9 Surakarta Sebagian dari 

siswa dan gurunya juga mengalami sarana prasarana yang kurang 

memadaim hal tersebut diungkapkan oleh guru Pendidikan agama 

Islam bahwa beberapa siswa mengalami kendala saat login atau 
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mengakases aplikasi dalam belajar yang diakibatkan oleh versi 

android kurang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengakses 

aplikasi tersebut. 

c. Akses Internet yang terbatas 

Selain penggunaan teknologi dan sarana prasarana jaringan akses 

internet sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar secara 

online ini karena jaringan akses internet digunakan untuk membuka 

aplikasi yang digunakan untuk proses belajar. Sayangnya jaringan 

akses internet sangat terbatas untuk beberapa daerah kota apalagi 

daerah plosok negeri ini. Daerah-daerah tertentu memiliki akses 

internet yang berbeda beda selain itu penggunaan akses internet juga 

tergantung pada kartu perdana yang digunakan oleh guru maupun 

siswa beberapa kartu perdana mungkin memiliki akses internet yang 

baik tetapi kartu perdana itu memiliki harga yang lumayan tinggi 

untuk siswa atau pun guru yang akan menggunakan. 

Hal tersebut berkaitan dengan teori yang dijelaskan bahwa jaringan 

internet belum sepenuhnya merata keberbagai daerah di Indonesia. 

Selain itu tidak semua sekolah memiliki jaringan internet sendiri. Jika 

ada pun kondisi jaringan internet tersebut belum tentu bisa mengcover 

media daring yangb sedang berjala ini. 

d. Kurang siapnya penyediaan Anggaran 

Anggaran yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat 

berupa sembako dan paket data bagi para siswa sangat membantu 

proses belajar mengajar bagi siswa. Tetapi bantuan ini tidak bertahan 

lama seperti bantuan sembako bagi masyarakat hanya datang diawal 

pandemic setelah itu bantuan mulai hilang padahal dengan bantguan 

itu masyarakat akan terbantu dengan hal itu dengan kurangnya 

bantuan Sebagian masyarakat yang mendapatkan penghasilan 

menengah kebawah tak sedikit anak-anak mereka yang masih 

berstatus pelajar harus ikut bekerja untuk mendapatkan hasil 

tambahan dalam kehidupan. Selain itu bantuan paket data yang 
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diberikan oleh pemerintah terkadang tidak bisa digunakan oleh siswa 

untuk mengakses beberapa aplikasi belajar. Selain itu kuota bantuan 

juga memiliki akses internet yang kurang bagus. 

Hal diatas sesuai dengan teori kurang siapnya penyedian anggaran 

bahwa penyediaan anggaran yang kurang juga menghambat terutama 

bantuan langsung keranah Pendidikan. Dengan kondisi ekonomi yang 

menurun dan kebutuhan belajar yang semakin banyak seperti harus 

membeli sarana prasarana belajar seperti android dan paket data tetapi 

mereka terbatas oleh biaya yang minim selain itu negara belum 

sepenuhnya ada untuk masyarakat Indonesia. 

4. PENUTUP 

4.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa di Masa Pandemi di SMK Negeri 9 Surakarta antara lain 

: memberi nilai dari hasil belajar siswa merupakan salah satu bentuk 

pengukur keberhasilan belajar. Penilain diperoleh dari tugas ataupun 

ulangan yang diberikan oleh guru untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa dan memupuk motivasi belajar siswa. Tugas juga berfungsi untuk 

memunculkan kompetisi persaingan antar siswa untuk merebutkan nilai 

yang bagus. Setelah pemberian tugas dan penilaian hasil belajar 

diberikan kepada siswa untuk mengetahui nilai yang telah dicapai 

dengan begitu siswa akan tahu tingkatan belajarnya dan siswa akan 

termotivasi untuk belajar lebih giat. Guru juga memberikan pujian 

kepada siswa yang mendapat nilai yang bagus agar siswa semangat 

untuk mempertahakan nilai bahkan bisa meningkatkan semangat belajar 

siswa. Selain itu guru juga selalu memberi nasehat kepada siswa untuk 

menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya tugas sebagai pelajar dan 

menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras adalah salah 

satu bentuk motivasi untuk menjaga harga dirinya. 



 

23 
 

b. Kendala yang dialami guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan motivasi siswa dimasa pandemic di SMK Negeri 9 

Surakarta antara lain : keterbatasan guru dan siswa dalam penggunaan 

teknologi untuk mengakses aplikasi dalam proses belajar mengajar. 

Sarana prasarana yang kurang memadai juga menghambat 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Dalam kondisi online ini 

jaringan internet sangat penting untuk keberlangsungan proses belajar 

mengajar tetapi keterbatasan jaringan internet membuat kendala belajar 

semakin sulit untuk beberapa daerah dan tempat. Penyediaan anggaran 

yang terhitung masih kurang untuk keberlangsungan pendidikan dan 

kurang hadirnya pemerintah untuk masyarakat Indonesia. 

4.2. Saran 

Upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa sangatlah penting dimasa pandemic. Selain untuk memberikan motivasi 

belajar kepada siswa agar memiliki tujuan yang akan dicapai oleh para siswa. 

Dengan adanya motivasi belajar siswa secara baik bisa mengantarkan SMK 

Negeri 9 Surakarta kepada tujuan kedepannya untuk membekali nilai 

pendidikan dan keagamaan di SMK Negeri 9 Surakarta. Maka dari itu saran 

yang bisa disampaikan dari peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Untuk Kepala Sekolah, diharapakan kepada kepala sekolah untuk lebih 

menyemangati para guru khususnya guru PAI dalam melakukan upaya 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa mempunyai 

motivasi untuk selalu belajar dimasa pandemi.  

b. Untuk guru, upaya guru yang dilakukan sudah cukup bagus untuk 

menumbuhkan motivasi dalam belajar siswa, namun alangkah lebih 

baik lagi jika guru selalu berinovasi dalam proses pembelajaran agar 

siswa tidak merasa bosan dan selalu termotivasi saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Selain itu guru juga bisa memotivasi siswa 

menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an seperti surat Al-Insyiraah ayat 5-6 

yang berbunyi : 

ۡسِر ي ۡسًرا  فَاِنَّ َمَع اۡلع 
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Artinya : “Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” (QS. 

Al-Insyiraah : 5) 

ۡسِر ي ۡسًرا ؕ  اِنَّ َمَع اۡلع 

Artinya : “Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-

Insyiraah : 6) 

c. Untuk Siswa, hendaknya dapat menumbuhkan kesadaran diri tentang 

pentingnya belajar pendidikan agama Islam dan diharapkan dapat 

meningkatkan prestasinya. Sehingga dengan kesadaran tersebut 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

dapat meningkat. Selain itu siswa juga bisa memilih tempat yang 

memiliki jaringan internet yang kuat, agar tidak terkendala saat 

berjalannya proses belajar mengajar. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abu Ahmadi, Widodo Supriyono. 1991. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Abdul Rauf, Abdul Aziz. 2004. Kiat Sukses menjadi Hafizh Qur’an Da’iyah. 

Bandung: PT Syamil Cipta Media. 

A.M, Sardiman, 2006, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Ati, Putri Juli, 2019, “Peran Guru Dalam Meningkatkan Nilai Karakter Disiplin 

dan Kejujuran Siswa”, Jurnal Dedikasi Pendidikan, Volume 3, No. 2. 

CV Darus Sunnah, 2012 “Mushaf Al-Kamil Al-Qur’an dan Terjemahnya”, Jakarta Timur: 

CV Darus Sunnah. 

Daradjat, Zakiah, dkk, 1992,  Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara. 

Dewi, Wahyu Aji Fatma, 2020, “Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi 

Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 2 

Nomor 1. 

Dimyati dan Mudjiono, 2002, Belajar dan Pembelajaran,  Jakarta: Rineka Cipta. 

Emda, Amna, 2017,  “Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran”,Jurnal  Lantanida, Volume 5 Nomer 2. 

Hamdu, Gullamdan Lisa Agutina, 2011, “Motivasi Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar IPS di Sekolah Dasar”, Jurnal Penelitian Pendidikan, No. 1, 

Vol. 12. 



 

25 
 

Hasanah, Aan, 2012, Pengembangan Profesi Guru, Bandung: CV Pustaka Setia. 

Hawi, Akmal, 2004, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

Mu’arif, 2005, Wacana Pendidikan Kritis Menelanjangi Problematika, Meretus 

Masa Depan Pendidikan Kita , Jogjakarta: Ircisod. 

Purwanto, Agus, Rudy Pramono, Masduki Asbari, dkk, 2020, “Studi Eksploratif 

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di 

Sekolah Dasar”, Jurnal EduPsyCouns, Volume 2 Nomor 1. 

Suprihatin, siti, 2015, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa”, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Volume 3 Nomer 1. 

Uno, Hamzah B., 2014, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta: Bumi Aksara. 

Walgito, Bimo, 2010,  Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta:Andi. 

 

 


