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ABSTRAKHA 

Metode pembelajaran adalah suatu cara mengajar secara umum yang 

diterapkan pada semua mata pelajaran. Jadi seorang guru harus memiliki 

metode pembelajaran yang bervariasi agar dapat menarik perhatian siswa 

dan tidak menjenuhkan siswa pada mata pelajaran tersebut.Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode guru 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah 

akhlak di MTs Negeri 5 Karanganyar dan apa saja kendala yang dihadapi 

guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

akidah akhlak di MTs Negeri 5 Karanganyar. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan di lokasi penelitian 

menunjukkan bahwa guru akidah akhlak dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa menggunakan metode ceramah, diskusi serta penugasan, 

sedangkan di waktu pandemik covid 19 guru akidah akhlak menggunakan  

metode ceramah dengan video, daring, luring serta praktek. 

 

Kata Kunci: metode, guru akidah akhlak, motivasi belajar. 

 

ABSTRACT 

The learning method is a general way of the teaching that is applied to all 

subjects, including moral aqidah. So a teacher must have a variety of 

learning methods in order to attract students attention and not saturate 

students in these subjects. The formulation of the problem in this study is 

how the method of  aqidah teachers in increasing students learning 

motivation in moral aqidah subjects at MTs Negeri 5 Karanganyar and 

what are the obstacle faced by teachers in increasing students motivation 

to learn on morals subjects at MTs Negeri 5 Karanganyar. The purpose of 

the research is the describe the teacher’s method in increasing student 

motivation and to describe the teacher’s obstacles in increasing students 

motivation at MTs Negeri 5 Karanganyar. In this study the authors use 

field research and use a phenomenological approach. Data collected 

through observation, interviews, and documentation. The result presented 

at the research location indicate that the teacher of moral aqidah in 

increasing students learning motivation uses the lecture , discussion, snd 

assignment method. Meanwhile, during the COVID 19 pandemik, moral 
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aqidah teachers used the lecture method with video , online, offline, as 

well practice and assigments. 

 

Keywords: method, teacher of moral, learning motivation. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki implikasi penting untuk pembelajaran. Pendidikan ialah segala 

bentuk pengalaman hidup yang membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam 

belajar guna mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Pendidikan memungkinkan 

menyerap pengetahuan dan informasi. Semakin banyak pengetahuan yang didapat, 

maka semakin banyak informasi yang diperoleh. Menurut Undang – Undang 

Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional, 

yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pendidikan yang bermutu. 

Pendidik memiliki peran keprofesional yang penting dalam mengajar peserta didik.  

Sebagai kemajuan tekhnologi, guru PAI harus mengambil tanggungjawab penuh 

utnuk membimbing, mengarahkan dan mengembangkan kecerdasan, serta 

meningkatkan motivasi belajar. Guru professional tidak hanya memiliki kualifikasi 

yang beragam saja, melainkan juga pengetahuan pedagogis seperti individualitas 

dan kemampuan kepribadian, kemampuan dalam mengajar, penguasaan dalam 

materi pembelajaran tertentu, melainkan juga harus memiliki kemampuan guna 

pengembangan kurikulum sesuai fungsi manajemen. 

Kegiatan pembelajaran sendiri yakni bersifat sistematis berurutan, sehingga 

kegiatan belajar harus direncanakan dengan baik. Sebagai seorang guru harus 

mempunyai kompetensi yang dikuasai terkhusus dalam merencanakan serta 

mendesain pembelajaran. Kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran, bentuk kompetensi guru sendiri antaralain 

dituntut dapat berkreasi dan inovasi dalam segala hal, termasuk dalam menetukan 

strategi, metode, media, dan alat evaluasi dalam proses pembelajaran.  

Di lingkungan sekolah, guru memgang peranan  penting bagi peserta didiknya. 

Selain siap dan memiliki kemampuan dalam mengajarkan ilmu guru harus mampu  
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meningkatkan memotivasi belajar siswa, serta mampu menjadikan perilaku siswa 

yang baik dalam kehidupan sehari- hari. Di sekolah  terdapat banyak siswa yang 

malas dan pekerja keras di sekolah, terdapat siswa yang memiliki minat tinggi 

dalam belajar mengajar serta ada juga siswa yang memiliki minat yang kurang, oleh 

karena itu siswa malas dalam mengikuti pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas- 

tugas yang diberikan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran tidak tuntas dengan 

sempurna. 

Motivasi ialah tindakan atau bentuk tindakan yang ditetapkan untuk mencapai 

tujuan.  Jika seseorang memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu maka ia akan 

berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut penulis, guru memiliki peran yang 

sangat penting dalam memberikan motivasi terhadap siswanya, mendorong serta 

memberikan respon positif untuk meningkatkan semangat belajar siswa yang telah 

menurun. Siswa yang memiliki prestasi tinggi akan menyatakan bahwa 

kegagalannya. Merupakan akibat  karena kurangnya usaha..Tetapi, siswa yang 

memiliki prestasi yang rendah menganggap kegagalannya tidak dapat dihindari.  

Oleh sebab itu sebagai seorang guru harus memiliki kemaampuan menanamkan 

kepercayaan diri kepada siswanya dalam mewujudkan impiannya. Guru diharapkan 

mempunyai metode dalam pembelajarn yang dapat menarik perhatian siswa dalam 

belajar sehingga siswa akan senang dan fokus terhadap pelajaran tersebut. Sehingga 

tidak terkesan guru hanya dapat memberikan materi kepada siswa tanpa melihat 

kemampuan yang dimiliki setiap siswa.  

Akhlak ialah ilmu yang mempelajarii tentang*keimanan*dan akhlak*mulia, selain 

itu merupakan mata pelajaran yang menanamkan keimanan pada seseorang. Akidah 

akhlak sendiri ialah keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya suatu 

perbuatan. Oleh sebab itu dalam menjalin hubungan sesame manusia harus 

berlandaskan akhlakul karimah. 

Di kehidupan keluarga, bermasyakarat serta bernegara, akidah akhlak ialah suatu 

hal yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Akhlak mulia 

ialah perhiasan sesudah iman dan ketaatan kepada Allah SWT dan dengan akhlak 

tersebut maka terciptalah kemanusiaan manusia itu. 
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Dalam  pembelajaran*akidah*akhlak memiliki tujuan guna meningkatkan 

keimanan dan perkembangan dari perilaku setiap siswanya. Pendidikan akidah 

akhlak seharusnya mampu memupuk dan mengembangkan peserta didik yang 

terjuwud dalam sikap dan perilaku yang baik. Karena perilaku manusia dilihat dan 

ditentukan oleh sikap peserta didik sebagai upaya sadar dan terencana untuk 

mengenal Allah SWT dan mempersiapkan diri untuk benar-benar melaksanakannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas  maka penulis tertarik  mengadakan 

penelitian dan mengangkat judul: Metode Guru dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Negeri 5 Karanganyar. 

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut 

Pertama, Bagaimana metode guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs Negeri 5 Karanganyar?. Kedua, Apa 

kendala guru Akidah akhlak dalam meningkatkan motivasi belajar siswa  di MTs 

Negeri 5 Karanganyar? 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang menggunakan fakta yang ada di lapangan dengan observasi dan 

wawancara serta menggunakan data kepustakaan. penelitian ini memiliki tujuan 

guna menggambarkan dan mendiskripsikan suatu permasalahan yang ada di 

sekolah. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Dalam 

peneletian ini responden utamanya adalah guru Pendidikan Agama Islam terkhusus 

guru Akidah Akhlak MTs Negeri 5 Karanganyar. Sedangkan responden 

pendukungnya adalah peserta didik MTs Negeri 5 Karanganyar. Dengan metode 

pengumpulan data berupa berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses 

analisis dilakukan dengan reduksi data (data reduction), penyajian data ( data 

display), dan kesimpulan (conclution drawing verification).  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Metode guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MTsN 5 

Karanganyar 
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 Metode pembelajaran adalah suatu cara mengajar secara umum yang 

dterapkan pada semua mata pelajaran. Oleh sebab itu guru perlu menyediakan 

berbagai metode pembelajaran untuk mendapatkan perhatian siswa tanpa 

membebaninya dalam mata pelajaran tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa metode yang digunakan guru 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MTs Negeri 5 Karanganyar 

adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Ceramah 

Selama pandemik metode yang digunakan guru akidah akhlak di 

MTsN 5 Karanganyar dalam meningkatkan motivasi belajar salah 

satunya yakni metdode ceramah, oleh sebab itu, sebelum melakukan 

pembelajaran jarak jauh guru sudah menyiapkan video yang 

mnejelaskan materi yang akan dikirimkan siswa. Kemudian anak 

didik menyimak serta mencatat materi yang terdapat di dalam video 

tersebut di rumah masing-masing. 

3.1.2 Daring 

Metode daring adalah metode yang bisa membantu siswa untuk 

memanfaatkan metode dengan baik. Hal ini seperti menggunakan 

benda-benda di sekitar rumah untuk membuat konten atau 

mengerjakan semua kegiatan belajar mengajar melalui system online.  

3.1.3 Kunjungan ke rumah  

Metode kunjungan rumah merupakan metode yang mirip seperti 

pembelajaran yang disampaikan saat home schooling. Jadi pengajar 

mengadakan kunjungan di rumah pelajar dalam waktu tertentu. 

terhadap siswa. 

3.1.4 Offline/Luring 

Dalam metode ini, siswa belajar secara giliran (shift model) agar 

menghindari kerumunan. Metode penmbelajaran ini diyakini cukup 

baik bagi siswa yang kekurangan dalam sarana dan prasarana 

mendukung untuk system daring. 
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3.1.5 Penugasan atau praktek 

Metode penugasan atau resitasi adalah metode penyajian bahan 

dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan 

kegiatan belajar. Tugas biasanya bisa dilaksanakan di rumah, di 

sekolah, di perpustakaan, dan di tempat-tempat lainnya. Tugas dan 

resitasi menodorong anak untuk belajar secara aktif, baik secara 

individu maupun kelompok. Oleh karena itu tugas dapat diberikan 

secara individu atau kelompok.  

3.2 Kendala Guru Akidah Akhlak dalam Meningkatkan motivasi Belajar 

Siswa di MTs Negeri 5 Karanganyar 

 Sebelum adanya pandemik kendala yang dihadapi guru dalam 

mendorong belajar siswa adalah kurangnya sumber belajar. Hal ini membuat 

siswa kurang mempperhatikan penjelasan guru dan siswa lebih memilih 

untuk berbicara dengan temannya. Kemudian factor kurangnya disiplin siswa, 

saat guru menjelaskan tidak sepenuhnya memperhatikan guru  ada yang sibuk 

sendiri, mengganggu temanya serta ada pula yang mengantuk saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Kemudian pasca pandemik covid 19 faktor-faktor yang menghambat 

guru memotivasi siswa untuk belajar adalah:  

3.2.1 Internal 

 Proses  motivasi belajar siswa tidak selalu berjalan dengan mulus, 

tentu saja, ini bisa menjadi masalah yang perlu ditangani. Misalnya 

kendala yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri yakni 

kemalasan, lebih memilih bermain daripada belajar. Atau tidak ada 

motivasi untuk belajar, sehingga siswa tidak akan tahan lama dalam 

belajar. Mudah baginya untuk melakukan hal lain dan tidak belajar.   

Oleh karena itu, salah satu kendala bagi guru dalam memotivasi 

siswa untuk belajar berasal dari dalam diri siswa sendiri. Dimana 

siswa tersebut tidak nyaman untuk belajar dan lebih menikmati 

bermain. Dengan demikian guru kemudian membangun kerjasama 
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dengan orang tua supaya anak tersebut dikontrol secara maksimal oleh 

orang tua. Karena sejak masa pandemik ini, anak anak belajar dari 

rumah, dan orangtua seharusnya ikut andil dalam mengawasi anaknya 

belajar. 

3.2.2 Eksternal 

Faktor eksternal adalah factor pembatas yang dapat ditimbulkan 

dari kemampuan siswa, kondisi siswa, dan atau kondisi lingkungan 

siswa. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi upaya guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemik. 

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar 

siswa yaitu: 1) kemampuan siswa, yang artinya keinginan seorang 

anak harus diimbangi dengan kemampuan dan kecakapan dalam 

mewujudkannya, 2) Kondisi siswa, yang meliputi jasmani dan rohani. 

Seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam 

belajar, 3) Kondisi lingkungan siswa, lingkungan siswa dapat  berupa 

lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan  sebaya, dan 

kehidupan bermasyarakat.  

Berdasarkan wawancara dengan kepala madrasah dan guru 

akidah akhlak dapat disimpulkan, bahwa hal-hal yang menjadi factor 

penghambat/ kendala dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

yaitu dari kondisi lingkungan siswa itu sendiri. Kondisi lingkungnan 

siswa ini bisa saja dari tempat tinggal atua lingkungan keluarga.  

Jadi penghambat yang paling menonjol dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa adalah dari lingkungan keluarga siswa. Dimana 

dalam satu keluarga terkadang orang tua mempunyai dua anak yang 

masih sekolah, tetapi untuk handphone sebagai penunjang dalam 

pembelajaran selama pandemik, hanya memiliki satu di dalam satu 

kelurga. Sehingga dalam penggunaanya harus bergantian dan sa;ah 

satu harus ada yang mengalah. Kemudian penghambat selanjutnya 
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dari lingkungan seperti sinyal yang kurang baik di daerah tempat 

tinggalnya. 

Dengan demikian, lingkungan keluarga merupakan pengaruh kuat 

dalam memotivasi belajar siswa. Karena dari lingkungan keluarga 

yang harmonis, mampu memancarkan keteledana pada anak-anaknya, 

akan lahir anak yang berkepribadian yang baik. Kemudian dengan 

kemunculan teknologi cnggih seperti sekarang ini, yaitu handphone, 

internet, laptop dan lain sebegainya, itu semua juga sangat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Hal tersebut digunakan untuk 

mempermudah siswa dalam belajar mesikupun jarak jauh. 

4. PENUTUP 

Metode guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran akidahh akhlak di MTs Negeri 5 Karanganyar sebelum pandemi covid 

19 yakni menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan, sedangkan 

pasca pandemi tidak jauh beda dengan pembelajaran sebelum pandemi hanya 

ditambahkan dengan metode ceramah melalui video kemudian dibagikan 

melalui grup whatsapp setiap kelas, serta menggunakan metode daring, luring, 

home visit, serta penugasan atau praktek. 

 Adapun bentuk kendala guru akidah akhlak dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs Negeri 5 Karanganyar 

sebelum pandemi dikarenakan kurangnya sumber belajar dan siswa yang tidak 

disiplin sedangkan kendala yang dihadapi guru pasca pandemi yaitu terdapat 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah dari dalam diri siswa yang ada 

rasa malas dalam belajar dan lebih mementingkan kegiatan lainnya seperti 

bermain. Karena di masa pandemi ini guru tidak bisa mengontrol siswa secara 

langsung dalam belajar. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu dari lingkungan 

keluarga siswa, terkadang satu keluarga hanya memiliki satu handphone dan 

handphone tersebut dibawa kerja orang tuanya sehingga siswa terlambat 

mengetahui ada tugas atau materi yang diberikan guru dan terlambat dalam 
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mengumpulkan tugas. Selain itu kondisi siswa yang kurang baik seperti keadaan 

sinyal di tempat tinggalnya kurang mendukung.  
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