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ABSTRAK
Wa Ama Banauwe NIM 170301017 .Pembimbing I Dr. Nursaid, M.Ag dan

Pembimbing II Eko Wahyunanto Pritono, M.Pd. Judul Skripsi “Profesionalisme
Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa Kelas VII Di SMP Muhammadiyah Melati”
Guru yang profesional tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar juga
berperan sebagai motivator bagi siswanya. Tugas dan tanggung jawab guru
sebagai pendidik adalah membantu dan mendidik siswa untuk mencapai
kedewasaan seluruh ranah kejiwaan. Oleh karena itu dibutuhkan banyak tenagatenaga profesional untuk melakukan transfer ilmu agama yang bersifat teori
maupun praktik dalam proses pepbelajaran formal. khusus dan kemampuan dalam
bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru
dengan kemampuan maksimal) dalam mengajar, sehingga diharapkan mampu
menungkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Pendidikan
agama di maksud untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta
didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepadaTuhanYang Maha Esa
dan berakhlak mulia yang mencakup etika, budi pekerti dan moral sebagai
perwujudan dari pendidikan agama islam. Berangkat dari latar belakang diatas,
maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul :
Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa Kelas VII Di SMP Muhammadiyah Melati.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah profesionalisme
guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas
dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat profesionalisme guru dalam
meningkatkan motivasi siswa di SMP Muhammadiyah Melati.
Tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Profesionalisme
Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi suswa dan
mengembangkan materi secara kreatif (2) Motivasi Belajar PAI Siswa Kelas VII
adalah dengan, memberikan tugas, memberi nilai dan memberi pujian kepada
siswa, menunjukkan semangat dalam mengajar, mengontrol atau memperhatikan
peseta didik dan menggunakan metode yang bervariasi saat mengajar (3) Adapun
hasil upaya guru PAI dalam memotivasi belajar kelas VII di SMP
Muhammadiyah Melati dengan memberikan pujian, nilai, tugas, menunjukkan
semangat dalam mengajar dan memberikan dorongan kepada siswa untuk
bekerjasama dengan temannya apabila mengalami kesulitan dalam belajar.
Sehingga motivasi tersebut berdampak pada bersemangatnya siswa dalam belajar,
seperti mencatat hal-hal penting yang dijelaskan guru, siswa aktif dalam
menanyakan materi yang belum dipahami dan siswa sangat antusias saat
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
Kata Kunci : Frofesional Guru, Motivasi Siswa.
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan
kehidupan umat manusia. Pendidikanpada hakikatnya merupakan sarana untuk
memperoleh kelangsumgam hidup manusia dan juga merupakan hak asasi tiap
manusia dalam proses mempersiapkan dirinya menuju masa depan yang lebih
baik. Oleh karena itu, setiap warga negara memperoleh hak untuk memperoleh
pendidikan sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang RI 1945.1
Pendidikan juga merupakan syarat mutlak dalam menghadapi globalisasi
yang dampaknya makin terasa di masyarakat luas, baik di lingkungan bawah,
menengah maupun atas. Secara fundamental agama islam telah memberikan
landasan yang jelas mengenai pendidikan dan secara tegas pula mewajibkan
semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya sebagian dari amanat Allah Swt.
Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 9 yang berbunyi:
وَلْيَخْشَ ٱلَذِيهَ لَىْ تَرَكُىا۟ مِهْ خَلْفِهِمْ ذُّرِيَةً ضِعَٰفًب خَبفُىا۟ عَلَيْهِ ْم فَلْيَّتَقُىا۟ ٱللَهَ وَلْيَقُىلُىا۟ َىْلًب ََِِيًِا
Terjemahan :
“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.2
Maka Mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam menghadapi
orang-orang munafik, padahal allah telah membalikkan mereka kekafiran,
1

Mohammad Surya, Percikan Perjuangan Guru Menuju Profesional, Sejahtera Dan
Terlindungi.(Bandung:pustaka Bani Quraisy, 2006), h. 209.
2
Al-Quran dan terjemahnya, Surat An-Nisa‟ ayat 9

disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu termaksud memberi petunjuk
kepada orang orang yang telah disesatkan allah ?
ه فِئَّتَيْهِ وَٱللَهُ أَّرْكَسَهُم بِمَب كَسَبُىٓا۟ ۚ أَتُرِيُِونَ أَن تَهُِْوا۟ مَهْ أَضَّلَ ٱللَهُ وَمَه يُْْلِّلِ ٱللَ ُه فَلَه
َ ۞ فَمَب لَكُ ْم فِى ٱلْمُنَٰفِقِي
ًتَجَِِ لَهُۥ ََبِيّل
Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam
(menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan
mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu
bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan
Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak
mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.’’(an-nisaa’:88).3
Maksudnya golongan orang-orang

mukmin yang membela orang-orang

munafik dan golongan orang-orang mukmin yang memusuhi mereka. Di sesatkan
allah berarti: bahwa orang itu sesaat berhubung keingkaranya dan tidak mau
memahami petunjuk - petunjuk allah. dalan ayat ini, karena mereka itu ingkar dan
tidak mau memahami apa sebabnya allah menjadikan nyamuk sebagai
perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesaat.
Di riwayatkan oleh asy-syaikhaan ( al-bukhari dan muslim ) dan lain-lain,
yang bersumber dari zaid bin Tsabit bahwa ketika Rasulullah saw. Berkhotbah
yang di antara sabdanya:“siapakah bembelaku terhadap orang-orang yang berbuat
jahat dan berkomplot merencanakan kejahatan terhadapku?” berkatalah sa‟d Bin
Mu‟adz:‟‟ jikalau ia dari golonganku, kami akan membasminya, dan jika ia dari
kalangan

khazraj,

tuan

perintahkan

kepada

kami,

dan

kami

akan

melaksanakanmya.‟‟berdirilah sa‟ad bin „ubadah ( Bani khazraj): apa urusanmu
menyebut-nyebut taat kepada Rasulullah Saw, hai ibnu muadz. padahal engkau
tahu bahwa itu bukan urusanmu saja. “berdirilah usaid bin khudlair dan berkata:”

3

Al-Qur‟an dan Terjemahannya Surat An-Nisa Ayat 88

apakah engkau ini seorang munafik dan mencintai orang-orang munafik, hai ibnu
ubadah?‟‟ berdirilah muhammad bin muslimah dan berkata:‟‟diamlah kalian,
dihadapan kita ada rasulullah saw .yang berhak memberi perintah dan kita
melaksanakanya. Maka turulah ayat ini ( an-nisaa‟:88) sebagai peringatan untuk
tidak berselisih dalam menghadapi kaum munafik.

ُفَمَب لَكُمْ فِى ٱلْ ُمنَٰفِقِيهَ ِف َئ َّتيْهِ وَٱللَهُ أَّرْ َكسَهُم بِمَب َكسَبُىٓا۟ ۚ َأتُرِيُِونَ أَن تَهُِْوا۟ مَهْ أَضَّلَ ٱللَه
َبِيلًب
َ وَمَه يُْْلِّلِ ٱللَهُ فَلَه َتجَِِ لَهُۥ
Terjemahan : Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan
dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah
membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka
sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orangorang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan
Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi
petunjuk) kepadanya.4
Selain pendidikan, agama juga memiliki peran yang penting dalam
kehidupan manusia. Agama menjadi pemandu dalam upayamewujudkan suatu
kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya
peran agama dalam kehidupan manusian maka internalisasi nilai-nilai agama
dalam kehidupan tiap pribadi menjadi suatu kenisayaan yang ditempuh melalui
pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Namun
bagaimanapun karakteristik pendidikan itu akan lebih bijak bila ada filter dalam
segala perubahan yang telah terkonstruk oleh agama, dengan kata lain pendidikan
adalah filter yang sangat relevan dengan keadaan sekarang. Oleh karena itu
dibutuhkan banyak tenaga-tenaga profesional untuk melakukan transfer ilmu
agama yang bersifat teori maupun praktik dalam proses pembelajaran formal.

4

https://tafsirweb.com/1620-quran-surat-an-nisa-ayat-88.html

Pendidikan agama di maksud untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk
peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada TuhanYang
Maha Esa dan berahlaq mulia yang mencakup etika, budi pekerti dan moral
sebagai perwujudan dari pendidikan agama.5
Memahami hal tersebut maka di perlukan guru agama profesionalisme dan
berpendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia berkamauan dan
berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas secara terus menerus.Hal
ini penting karena dunia pendidikan modern telah mengalami kemajuan yang
pesat seiring dengan tuntutan perkembangan dunia global. Dalam UndangUndang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
(Undang-Undang Sisdiknas), mengemukakan bahwa pendidikan nasional
bertujuan mengembangkan potensi pesertadidik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlaq mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab6. Untuk meningkatkan tingkat profesionalisme guru, maka
pemerintah merumuskan standar pendidik dan tenaga kepndidikan.Standar
pendidik adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun
mental, serta pendidikan dalam jabatan.7
Standar pendidik ini secara jelas terperinci dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dan Peraturan

5

Departemen agama RI, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam UU
Sisdiknas, ( Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam 2003 ), hal. 79.
6
Undang-Undang Sisdiknas 2003, ( UU RI NO . 20 TH. 2003), (Jakarta: Sinar Grafika
2007), Cet. Ke-4 hlm 5
7
E Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurkan, (Bandung : Rosdakarya, 2006), Cet. ke-1,
hlm .40

pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang
bertujuan memberikan jaminan, kepastian hukum bagi peserta didik, orang tua
dan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang profesioal
memenuhi kualifikasi dan kompetensi.8 Guru merupakan jabatan atau profesi
yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.Untuk menjadi guru diperlukan
syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru profesional yang harus menguasai
pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu
dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan pra
jabatan.9 Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik adalah membantu dan
mendidik siswa untuk mencapai kedewasaan seluruh ranah kejiwaan. Untuk
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu, guru berkewajiban merealisasikan
segenap upaya yang mengarah pada pengertian membantu dan membimbing
siswa dalam melapangkan jalan menuju perubahan positif Seluruh ranah
kejiwaannya. Dalam hal ini yang paling utama dalam memberikan bantuan dan
bimbingan adalah mengajar. Peran guru diharapkan dapat menciptakan
pendidikan yang membebaskan masyarakat dari keterpurukan, kemiskinan dan
berbagai krisis yang tengah melandah seluruh elemen bangsa ini 10Dibutuhkan
kesadaran bagi tenaga-tenaga yang berprofesi langsung dalam dunia pendidikan
agar senantiasa mengikuti tuntutan zaman jika tidak ingin tertinggal dengan
lembaga-lembaga lainnya. Kesadaran seperti ini sangat diperlukan dalam rangka

hlm. 12.
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10

mencegah gencarnya serangan yang di timbulkan oleh kemajuan informasi yang
dengan mudah dapat diserap anak didik.
Pada tataran seperti ini, pendidikan Islam akan merasakan dampak negatif
yang luar biasa bagi perbahan mental anak didik. Oleh karena itu peran ganda
pendidikan agama Islam menuntut untuk di lakukan kajian-kajian intensif agar
siswa termotivasi untuk mempelajarinya.Untuk itu pelajaran yang dikemas harus
selalu sesuai dengan pertumbuhan mental dan kondisi zamannya.Artinya nilainilai keislaman yang di sampaikan dalam pelajaran sekolah harus tetap menarik
dengan contoh-contoh kongkrit sesuai perkembangan pengetahuan. Disinilah guru
agama memegang peranan kunci bagi keberhasilan pendidikan agama di sekolah.
Fungsinya sebagai pengajar dan pendidik menuntut dedikasi yang dilandasi
dengan kemampuan profesional seorang guru. Selain guru, hal yang menentukan
keberhasilan suatu proses belajar adalah siswa. Dalam kegiatan belajar, setiap
siswa mempunyai tingkatan motivashgi yang berbeda-beda. Tugas gurulah untuk
mrmbangkitkan motivasi siswa sehingga ia mau melakukan belajar.11
Motivasi merupakan suatu hal yang penting dalam pencapaian tujuan
pendidikan serta mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kegiatan belajar
siswa, Sardiman AM mengatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar,
motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa
yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang memberi arah pada kegiatan belajar
sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek tersebut dapat tercapai. 12 Dari
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pengertian di atas tersirat bahwa motivasi mengarah pada tujuan yang dikehendaki
oleh seseorang. Motivasi yang kuat pada diri individu akan mengarahkan mereka
untuk menantiasa berusaha mewujudkan tujuannya. Dengan motivasi ini, maka
akan mengarah pada terlaksananya aktifitas belajar seseorang dengan baik dan
memuaskan.tanpa adanya motivasiyang kuat maka suatu aktifitas seseroang akan
melemah. Dalam proses pendidikan dituntut banyak faktor untuk menumbuhkan
metivasi belajar anak, di antara faktor-faktor tersebut adalah guru. Guru sangat
dominan sebab guru adalah sebagai pembimbing siswa-siswanya. Selama
pengajaran berlangsung siswa dapat mengamati dan ikut berpartisipasi dalam
berlangsungnya prosesbelajar mengajar. Dari pengamatan tersebut timbul kesan
dan akhirnya siswa dapat menyikapi bagaimana proses belajar mengajar
berlangsung selama diajar oleh guru. Pada waktu belajar sering kali siswa-siswa
dalam satu kelas ada yang giat dan ada pula yang bermalas-malasan untuk belajar,
ada yang suka membolos pada mata pelajaran tertentu, ada juga yang suka
bermain-main di dalam kelas dan tidak serius mengikuti pelajaran yang di
terangkan oleh guru. Hal ini mungkin disebabkan oleh guru yang belum
sepenuhnya dapat mendorong atau membangkitkan motivasi anak untuk belajar.
Mungkin siswa tidak memahami apa yang diterangkan oleh guru, siswa tidak
simpatik terhadap gerak-gerik guru, atau siswa tidak senang dengan penampilan
guru mengajar sehingga tidak timbul motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran.
Atau dapat karena siswa tidak mengetahui manfaat dari pelajaran yang disajikan
oleh guru tersebut. Sehingga di butuhkan profesionalisme guru (sikap mental
berupa keahlian khusus dan kemampuan dalam bidang keguruan sehingga ia

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan
maksimal) dalam mengajar, sehingga diharapkan mampu menungkatkan motivasi
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.13 Berdasarkan pengamatan di
SMPMuhammadiyah Melati di peroleh gambaran bahwa guru dalam kegiatan
pembelajaran telah berusaha dengan baik meningkatkan profesionalisme guru
dalam mengajar, akan tetapi sering kali dalam kegiatan pembelajaran
gurumenemukan siswa yang kurang semangat dalam mengikuti proses
pemebelajaran di sekolah, khususnya pada pelajaran pendidikan Agama Islam.
Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas
suatu keahlian dalam kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencarian. Sementara
itu, guru yang profesionaal adalah guru yang memiliki kopetensi yang
dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata
lain, maka disimpulkan bahwa pengertian guru profesion adalah orang yang
memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia
mampu melakukan tugas dan fungsiya sebagai guru dengan kemampuan
maksimal. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan
baik, serta memliki pengalaman yang kaya di bidangya. 14
Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada
keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan huku pertama dalaam kegiatan
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penidikan dang pengajaran. Keiginan atau dorongan untuk belajar inilah yang
disebut dengan motivasi.
Menurut Atkinson, motivasi dijelaskan sebagai suatu tendensi seseorang
untuk berbuat yang meningkat guna menghasilkan satu hasil atau lebih pengaruh.
AW. Bernard emberikan pengertian, motivasi sebagai fenomena yang dilibatkan
dalam perangsagan tindakan kearah tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau
tidak ada gerakan sama sekali kearah tujuan tertentu.
Fenomena yang penulis amati langsung di sekolah, khusunya pada proses
pembelajaran agama islam, kurangnya minat belajar siswa yang disebabkan oleh
sumber dan fasilitas belajar yang kurang memadai. Selain itu, guru juga tidak
memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang aktif dalam mengikuti proses
pembelajaran. Hal ini lah yang menyebabkan minat belajar berkurang. Padahal
dalam proses pembelajaran reward itu penting walaupun tidak setiap hari
diterapkan, karena dengan adanya reward minat siswa dalam pembelajaran itu
akan meningkat. Hal ini yang menjadi tantangan guru untuk mengembangkan ideide kreatifitasnya dalam pengunaan media, sumber belajar, dan metode
pembelajaran yang menarik.
Penulis menyadari perlu adanya usaha atau pemikira yang dapat
memberikan solusi terhadap peningkatan motivasi belajar siswa, terutama yang
berkaitan dengan profesionalisme guru dalam menumbuhkan motivasi belajar
siswa.
Dari latarbelakangtersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
yang berjudul “Profesionalisme Guru Pendidikan Agama IslamDalam Upaya

Meningkatkan

Motivasi

Belajar

Siswa

kelas

VII

di

SMP

MUHAMMADIYAH MELATI”
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian dapat uraikan
sebagai berikut:
1. Profesionalisme guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah Melati Kecamatan
Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat
Dari uraian diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai
berikut:
a. Memahami landasan-landasan pendidikan
b. Menguasai materi pendidikan agama Islam secara luas dan mendalam.
c. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
pendidikan agama Islam.
d. Mengelola kelas dan memahami karakteristik peserta didik.
e. Memakai metode pembelajaran.
f. Menggunakan media pembelajaran.
g. Evaluasi dan penilaian.
h. Memahami kode etik profesi.
i.

Memahami kepemimpinan

2. Faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan agama islam dalam
mengembangkan motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah Melati
Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai
berikut:
a. Faktor Pendukung
1. Kepala sekolah dan guru
2. Sarana dan prasarana
3. ekstrakulikuler
b. Faktor Penghambat
1. Internal
2. eksternal
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah
yanng dapat diambil, yaitu:
1. Bagaimana profesionalisme guru pendidikan Agama Islam dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat profesionalisme guru dalam
meningkatkan motivasi siswa di SMP Muhammadiyah Melati?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat profesionalisme
guru dalam meningkatkan motivasi siswa di SMP Muhammadiyah Melati.

E. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.

Secara teoritis
Agar memberikan ganmbaran tentang motivasi belajar siswa di SMP
Muhammadiyah Melati

2.

Praktis
Secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi guru
Sebagai bahan bacaan atau kajian belajar siswa juga sebagai masukan
dan perbandingan bagi guru dalam upaya meningkatkan

kualitas

belajar di kelas.
b. Bagi sekolah
Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam penyempurnaan kurikulum
dan perbagaikan pembelajaran guru meningkatakan motivasi belajar
siswa.
c. Bagi siswa
Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan pemahaman serta
meningkatkan keaktifan dan kreaktivitas siswa.
d.

Bagi penulis
Menambah pengetahuan penulis tentang permasalahan tentang belajar
yang di hadapi siswa dalam kelas serta cara mengatasi dari
permasalahan tersebut

F. Defenisi Operasional
1. Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam
Profesionalisme guru pendidikan agama islam adalah kualitas kinerja
sebagai pendidik yang ditunjukan dengan memiliki kemampuan dan
keahlian dalam bidang pendidikan agama Islam, sehingga ia mampu
melakukan tugas, peran, dan fungsinya dalam mengajar dan mendidik
mata pelajaran agama Islam dengan kemampuan yang maksimal.
2. Motivasi Belajar Siswa
adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan
kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki
oleh subyek belajar itu dapat tercapai

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk peneliti pada kondisi objek
yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tianggulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif atau/kualitatif. Digunakan metode
penelitian yang demikian karena kajian penelitian yang diteliti adalah untuk
menemukan pemahaman secara mendalam yakni profesionalisme guru PAI
dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa SMP Muhammadiyah
Melati.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1.

Tempat Penelitian
Tempat penelitian ini di lakukan di SMP Muhammadiyah Melati,pada
siswa kelas VII, di Dusun Melati, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram
Bagian Barat.

2. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan dalam kurung waktu selama 1 bulan mulai dari
tanggal 20 April 2021 sampai dengan Tanggal 20 Mei 2021.

C. Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang
disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data
sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan kuisioner yang
dibagikan secara langsung di lokasi penelitian yakni di

SMP

Muhammadiyah Melati, pada siswa kelas VII, di Dusun Melati,
Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Data Sekunder
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
berupa buku-buku, artikel, dan jurnal terkait penelitian.
D. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam tahapan penulisan proposal ini penulis penggunakan metode yaitu:
Riset Lapangan, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan penulis langsung
turun kelapangan. Dalam hal ini di SMP Muhammadiyah Melati guna
mengumpulkan data yang diperlukan proposal ini. Kemudian dalam
penelitian lapangan ini penulis menggunakan tekhnik-tekhnik pengumpulan
data yaitu:
a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan
langsung terhadap guru dan siswa sebagai subjek yang diteliti.
observasi juga dilakukan dalam rangka memperoleh data sekolah,
keadaan SMP muhammadiyah melati baik fisik ( sarana dan prasarana),

struktur organisasi, keadaan guru dan siswa. Indikator yang diteliti
adalah peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya meningkatkan
motivasi belajar siswa. Dalam melakukan penelitian ini peneliti
melakukan observasi tidak terstruktur dimana peneliti tidak tidak
mengunakan instrumen yang telah baku ,tetapi hanya berupa ramburambu pengamatan.
b. Interview (wawancara )
Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan
jumlah responden yang sedikit. Wawancara dalam penelitian ini
berjumlah 21 orang, diantaranya adalah Kepala Sekolah, Guru PAI dan
Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Melati.
c. Teknik angket
Teknik angket ini adalah salah satu teknik pengumpulan data yang
di dalamnya disajikan beberapa pertanyaan yang menyangkut masalah
yang diteliti dan yang menjadi responden dalam angket ini adalah siswa
SMP muhammadiyah melati. Adapun bentuk angket yang digunakan
adalah angket tertutup, yaitu dimana responden 56 dapat memilih salah
satu alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti.
Adapun langkah-langkah penyusunan angket dapat diuraikan sebagai
berikut:
56
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1. Penyusunan kisi- kisi angket. Sebagaimana dalam penyusunan pedoman
wawancara, sebelum penyusunan angket, perlu disusun kisi-kisi. Cara
maupun formatnya sama dengan panduan wawancara.
2.

Membuat kerangka pertanyaan, kerangka pertanyaan disusun dengan
dengan

mempertingkan

bentuk

angket,

apakah

terbuka

atau

tertutup.apabilah terbuka, perlu di pertimbangkan agar pertanyaan tidak
menimbulkan pertanyaan ganda sedangkan apabila angket tertutup ,
perlu dipertimbangkan bentuk-bentuk kemungkinan jawaban serta isi
jawaban yang dapat mencerminkan data yang di perlukan.
3. Penyusun urutan pertanyaan .pertanyaan maupun kemungkinan jawaban
yang suda di buat selanjutnya disusun menurut urutan tertentu sehingga
antara satu dengan lainnya ada kesinambungan.
4. Membuat format. Format angket harus dibuat sedemikian rupa sehingga
memudahkan responden dalam mengisinya, dan tidak menimbulkan
kesan seolah-olah responden sedang diuji.
5. Membuat petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian dibuat sesuai dengan
format yang mencerminkan cara mengisi.
6. Memperbanyak angket. Lagkah terakhir dalam menyusun angket adalah
memperbanyak sejumlah responden yang menjadi anggota sampel.57
d.

Dokumentasi adalah cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan
datadengan mencari atau mengambil data-data berupa dokumen yang ada
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di sekolah. Data yang dimaksud adalah jumlah siswa, keadaan sarana dan
prasarana, dan serta jumlahguru.
E. Instrumen Penelitian
Berkualitas atau tidaknya penelitian yang dilakukan banyak
ditentukan

olehinstrumen

penelitian

yang digunakan.

Keberhasilan

penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang digunakan, sebab data
yang diperlukan untuk menjadi pertanyaanpenelitian (masalah) dan menguji
hipotesis diperoleh melalui instrumen. Instrumen adalah alat untuk
memperoleh data, instrumen adalah alatpengumpulan data yang pada
hakikatnya mengukur variabel penelitian. Adapun jenisinstrumen yang
penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Pedoman Observasi
Pedoman observasi adalah catatan tentang data sekolah, keadaan
SMP muhammadiyah melatibaik fisik (sarana dan prasarana), struktur
organisasi, keadaan guru dan siswa. Upayah yang dilakukan guru dalam
memotivasi belajar siswa SMP muhammadiyah melati
2. Pedoman Wawancara
Pedoman Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi
antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang
yang diwawancarai (interviewer) melalui komunikasi langsung.58
Teknik wawancara ini digunakan dengan memberikan angket kepada
siswa dengan jumlah pertanyaan 11 soal kepada siswa dan wawancara
58
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secara terbuka dengan kepala sekolah SMP Muhammadiyah Melati
serta guru PAI dalam proses pembelajaran berlangsung.
3. Angket (Kuesioner)
Angket adalah daftar pertanyaan/pernyataan yang dibagikan kepada
siswa dan guru sebagai responden untuk mendapatkan data dan
informasi tentang peran Guru PAI dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa SMP Muhammadiyah Melati. Dalam hal ini peneliti
menggunakan angket yaitu tentang motivasi belajarSiswa SMP
Muhammadiyah Melati yang diberikan kepadasiswa. Penentuan jenis
pilihan dari angket dengan menggunakan skala likert denganempat
kategori jawaban yaitu sangat sering, sering, jarang dan tidak pernah.
4. Format Dokumentasi
Format dokumentasi penulis gunakan untuk mengumpulkan data
dengan mencari atau mengambil data-data berupa catatan atau dokumen
yang ada di sekolah.Data yang dimaksud adalah keadaan SMP
Muhammadiyah Melati 134 Kalumpang baik fisik (sarana dan
prasarana), struktur organisasi, jumlah siswa, dan serta jumlah guru
F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dari seluruh
responden atau sumber data lain terkumpul. Penelitian kualitatif kegiatan ini
dilakukan sebagai berikut: analisis di awali dengan metode deskripsi data
adalah mengolompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,
mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untukmenjawab
rumusan maasalah, dan melakukan perhitungan untuk mengujihipotesis yang
telah diajukan. Dalam teknis pelakasanaan atau analisisnya selanjutnya di
deskripsikan dengan memeriksa jawaban-jawaban dari tiap responden atau
siswa. Adapaun kategorisasi dalam penelitian ini yaitu : selalu, sering,
kadang-kadang dan tidak pernah.
G. Pengecekan Keabsahan Data
Dalam memeriksa keabsahan data yang penulis dapatkan di lapangan, maka
penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini adalah teknik
pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan berbagai
sumber, metode dan waktu.59
Macam-macam triangulasi data untuk menentukan kevalidan data, yaitu
sebagai berikut:60
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui
beberapa sumber. Pada penelitian ini triangulasi sumber digunakan dengan
membandingkan apa yang dikatakan guru, kepala sekolah, dan siswa yang
mengetahui masalah tersebut peranan guru pendidikan Agama Islam
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
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2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan
teknik yang berbeda. Pada penelitian ini data diperoleh dengan
wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Bila
dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data
yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada
sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data
mana yang dianggap benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu ini untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data dengan wawancara,
observasi, dan teknik lainnya dalam waktu yang berbeda. Pada penelitian
ini, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada
saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan
data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian keabsahan data
dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan dengan wawancara,
observasi atau teknik lain dalam waktu/situasi yang berbeda Untuk
menentukan kevalidan data pada penelitian ini penulis menggabungkan
ketiga triangulasi ini.
H. Tahap-Tahap Penelitian
Dalam penelitian ada tiga tahap yang diperlukan. Tahap pertama yakni
mengetahui sesuatu yang perlu diketahui. Dalam tahap pertama ini peneliti

mencari tempat penelitian serta mengurus izin tempat penelitian tersebut serta
menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam pelaksanaan
penelitian. Tahap kedua yakni peneliti menyusun “petunjuk” memperoleh data
seperti petunjuk wawancara dan pengamatan. Tahap ketiga yakni tahap.
pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data, terutama untuk mengadakan
triangulasi.61
Dan tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian
data yang sudah diolah disusun, disimpulkan, diverifikasi, selanjutnya
disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Kemudian peneliti
melakukan pengecekan, agar hasil penelitian mendapat kepercayaan dari
informan dan benar-benar valid.
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Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya. 2013), hlm. 390

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa kelas VII pada mata pelajaran
PAI sebagai berikut
a. Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa kelas VII pada mata
pelajaran PAI sangat tinggi, hal ini terbukti sebagaimana pada tabel
4.4 (siswa tertarik terhadap pembelajaran PAI), halaman 51 dan pada
tabel 4.5 (siswatidak mengantuk saat guru mengajar), halaman 52.
b. Hal ini terbukti juga dari hasil pengamatan penulis di lapangan, siswa
bersemangat

dalam

mengikuti

proses

pembelajaran,

siswa

memperhatikan guru saat menjelaskan materi dan selama proses
pembelajaran berlangsung peneliti tidak mendapati siswa yang
mengantuk didalam kelas. Hal initerbukti sebagaimana pada tabel 4.6
halaman 53.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru PAI dalam memotivasi
belajarsiswa pada mata pelajaran PAI antara lain:
a. Memberikan tugas-tugas kepada siswa berupa mengerjakan soal-soal
LKS. Hal ini terbukti sebagaimana pada tabel 4.8, halaman 56

b.

Memberikan angka atau nilai kepada siswa sehingga siswa lebih
termotivasi dalam belajar, pemberian nilai bagi yang mengerjakan
lembar kerja siswa (LKS) dan kepada siswa yang aktif bertanya. Hal
ini terbukti sebagaimana pada tabel 4.9, halaman 57

c.

Memberikan pujian kepada siswa, pemberian pujian yang dilakukan
guru berupa jempol, anggukan kepala, senyuman, ataupun dalam
bentuk ungkapan/perkataan. Hal ini terbukti sebagaimana pada tabel
4.10,halaman 58

d.

Menunjukkan semangat dalam mengajar seperti menyampaikan materi
dengan lantang. Hal ini terbukti sebagaimana pada tabel 4.11, halaman
59.

e.

Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk bekerjasama dengan
temannya apabila mengalami kesulitan dalam belajar seperti pada saat
diberikan tugas, guru berkeliling memeriksa satu per satu siswa, dan
meminta kepada siswa yang belum mengerti untuk belajar bersama
dengan siswa yang sudah mengerti. Hal ini terbukti sebagaimana pada
tabel 4.11, halaman 59

f.

Guru mampu mengembangkan materi pelajaran pada saat penyampaian
materi. Hal ini terbukti sebagaimana pada tabel 4.11, halaman 59.

g.

Guru mengontrol atau memperhatikan peserta didik. Hal ini terbukti
sebagaimana pada tabel 4.11, halaman 59

h.

Hasil wawancara dengan guru PAI mengenai penggunaan metode
yang bervariasi saat mengajar bertolak belakang dengan pendapat

siswa, siswamengatakan guru hanya menggunkan metode ceramah saja
saat mengajar,hal ini terbukti sebagaimana pada tabel 4.7, halaman 55.
Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti, guru menggunakan
metode yang bervariasi seperti metode ceramah saat menjelasakan
materi, metode tanya jawab dilakukan setelah penyampaian materi
seperti contoh guru bertanya

kepada siswa berkaitan materi

pembelajaran dan metode diskusi kelompok terjadi pada saat guru
memberikan

penugasan

yang harus

diselesaikan

siswa

secara

berkelompok lalu siswa mempresentasikan hasil kerjasamanya di
depan kelas. Hal ini terbukti sebagaimana pada tabel 4.11, halaman 59.
3. Hasil dari upaya guru PAI dalam meningkatkan memotivasi belajar siswa
adalah:
a. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru PAI kelas VII
maka diperoleh informasi

bahwa,

guru

sangat

puas dengan

meningkatnya motivasi belajar siswa kelas VII, hal ini terbukti
dengan siswa mendapatkan nilai yang bagus saat guru mengadakan
ujian berupa lisan dan tulisan. Hal senada dengan sebagian besar
siswa yang mengatakan tidak mengalami kesulitan saat belajar PAI,
Hal ini terbukti sebagaimana pada tabel 4.12, halaman 62.
b. Berdasarkan hasil obesrvasi yang peneliti lakukan, bahwa upaya guru
PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sangat baik, yaitu
berupa memberikan pujian, nilai, tugas dan memberikan dorongan
kepada

siswa untuk

bekerjasama

dengan

temannya

apabila

mengalami kesulitan dalam belajar. Sehingga motivasi tersebut
berdampak pada bersemangatnya dalam belajar, seperti mencatat halhal penting yang dijelaskan guru, siswa aktif dalam menanyakan
materi yang belum dipahami, siswa sangat antusias saat mengerjakan
tugas yang diberikan oleh guru
c. Berdasarkan dari data nilai siswa kelas VII menunjukkan siswa kelas
VII memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran PAI. Hal ini
terbukti sebagaimana pada tabel 4.13, halaman 63
Adapun analisis yang dapat penulis angkat, berdasarkan hasil
observasi awal pada halaman 3, bahwa guru tidak menggunakan metode
yang bervariasi saat mengajar. Hal senada yang peneliti dapatkan dari
hasil wawancara siswa pada saat proses penelitian, bahwa guru hanya
menggunakan metode ceramah saja. hal ini terbukti sebagaimana pada
tabel 4.7, halaman 55. Sedangkan pada saat observasi akhir, guru
menggunakan metode yang bervariasi seperti metode ceramah, tanya
jawab dan diskusi kelompok. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan
guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
B. Saran
1. Meskipun hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa upaya guru dalam
meningkatkan

motivasi

belajar

PAI

siswa

di

Kelas VII SMP

Muhammadiyah Melati sudah sangat baik, akan tetapi guru diharapkan
bisa terus aktif dan kreatif dalam menggunakan metode dan media yang
tepat dalam memberikanpembelajaran kepada siswa

2. Diharapkan kepada murid untuk lebih meningkatkan konsentrasi dan
motivasi pada saat proses belajar mengajar, karena materi yang
disampaikan oleh guru perlu dicerna dan dipahami, dan khususnya siswa
hendaknya senantiasa mengembangkan motivasinya dalam belajar
pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan bekal hidup yang
sangat penting untuk kehidupan sekarang maupun pada masa yang akan
datang.
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Lampiran

NAMA

NUR
YASNI
ZULFIKAR
AZMIN
ABU
SAIFUDIN
AHMAD
SAFRIL
KASMAN
ALBAR
ASTUTI
ASSYIFAH
NURSA
NUZLAN
NUR PIATI
NUR HAFIA
FITRIANA
RASNIATI
NURUL AZKIA

KELAS
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

MAPEL SEMESTER TGL/BLN/THN

PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
PAI
JUMLAH

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
30/04/2021
01/05/2021
02/05/2021
03/05/2021
04/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
07/05/2021
08/05/2021
09/05/2021
09/05/2021

M1
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
47

MOTIVASI
JUMLAH
M2 M3 M4 M5
P1
4
4
4
4
19
4
4
4
4
4
19
4
4
2
3
2
14
3
3
4
3
3
15
4
2
4
3
3
14
4
4
4
3
4
17
2
3
4
4
4
17
3
4
4
3
3
17
4
4
4
3
4
18
4
4
2
3
4
16
3
4
4
4
3
18
2
4
4
4
3
18
2
2
4
4
4
16
3
2
4
4
3
15
4
4
4
4
4
19
4
4
4
4
3
18
4
2
4
4
4
16
2
4
4
4
4
19
4
4
4
4
4
19
4
324
62 68 65 63
60

PROFESIONAL
P2 P3 P4 P5
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
2
4
4
2
4
4
4
2
3
4
3
4
4
4
3
3
4
3
3
2
4
3
3
2
4
3
4
3
4
4
3
4
4
4
3
2
4
4
4
4
2
4
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
68 62 58 65

P

5

Lampiran
Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
A. Identitas Responden
Nama

:

Kelas

:

Mata Pelajaran

:

Semester

:

Tanggal/Bln/Thn :
Alokasi Waktu

:

B. Petunjuk Pengisian
1. Bacalah bismillah sebelum anda mengisi angket ini.
2. Berilah tanda cheklist ( ) sesuai dengan jawaban anda
Kisi-Kisi Angket
No

1

Variabel

Motivasi

Pertanyaan/Pernyataan
Saya bertanya pada guru ketika
mengalami kesulitan pada belajar
Guru memberi semangat kepada
saya untuk aktif mendiskusi di
kelas
Saya menjadikan guru agama
sebagai suri tauladan yang baik
Anda berusaha giat belajar agama
islam
Saya termotivasi untuk belajar
terlebih saat ada ulangan mata
pelajaran PAI
Guru menggunakan materi
sebelum memulai proses
pembelajaran

No
1
2

3
4
5

1

Skala
SL SR KK

Keter
TP

2

Guru menyiapkan buku ajar untuk
menyampaikan materi
Guru menjawab pertanyaan saya
Profesionalisme dengan jelas
Guru menggunakan kejadian
sehari-hari dalam menyampaikan
materi pembelajaran
Saya mengajak siswa berdo‟a
terlebih dahulu sebelum memulai
pembelajaran

2
3
4

5

