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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan yang 

bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab.  

Sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang no. 20 tahun 2003 Sistem pendidikan Nasional :  

“Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”. 
1
 

Pendidikan dan pembelajaran mempunyai pengertian sendiri-sendiri, 

tetapi memiliki hubungan yang erat. Pendidikan lebih menitik beratkan pada 

pembentukan dan pengembangan kepribadian, jadi pendidikan mengandung 

pengertian yang lebih luas. 
2
 pembelajaran sendiri adalah suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, 

2003, hlm.6  

2 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm.55 
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perlengkapan dan prosedur, yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 
3
   

Proses pembelajaran merupakan proses pengubahan status siswa dari 

lack of knowledge to knowledge. Keberhasil proses pembelajaran ditunjukkan 

dengan terjadinya perubahan sikap dan perilaku serta peningkatan status 

pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu.
4
 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu rekayasa yang 

diupayakan untuk membantu peserta didik agar dapat tumbuh berkembang 

sesuai dengan maksud dan tujuan. Oleh karenanya segala kegiatan interaksi, 

metode, dan kondisi pembelajaran harus direncanakan dengan selalu mengacu 

pada tujuan pembelajaran yang dikehendaki.  

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam, pada dasarnya 

tidak ada seorang pun termasuk guru Pendidikan Agama Islam, yang mampu 

membuat seseorang menjadi manusia muslim, mu’min, muttaqin dan 

sebagainya, tetapi peserta itu sendiri yang akan memilih dan menentukan jalan 

hidupnya dengan izin Allah. Pendidikan atau pembelajaran merupakan salah 

satu wahana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

potensi peserta didik menuju jalan kehidupan yang disediakan oleh sang 

penciptanya, dan mengembangkannya jalan hidup dan kehidupan yang telah 

dipelajarinya dan dipilihnya.   

                                                             
3 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm. 57  

4 Endang Purwanti, dkk.,Perkembangan Peserta Didik, (Malang : UMM Press, 2002), hlm. 4 
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Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, sebagai salah satu mata 

pelajaran yang mengandung muatan ajaran-ajaran Islam dan tatanan nilai 

kehidupan Islami, perlu diupayakan melalui perencanaan pembelajaran 

pendidikan agama yang baik agar dapat mempengaruhi pilihan, putusan dan 

pengembangan kehidupan peserta didik. 
5
  

Mengingat pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini sangat penting 

bagi petunjuk hidup dan kehidupan peserta didik, maka guru Pendidikan 

Agama Islam berupaya untuk memilih, Menetapkan, dan mengembangkan 

metode-metode pembelajaran yang memungkinkan dapat mebantu 

kemudahan, kecepatan kebiasaan, dan kesenangan peserta didik, untuk 

mempelajari Pendidikan Agama Islam serta sebisa mungkin proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini disesuaikan dengan kebutuhan dari 

peserta didik, sehingga dapat menarik minat peserta didik untuk 

mempelajarinya.  

Disamping itu peserta didik juga harus mengetahui hal-hal yang harus 

dilakukan dalam menuntut ilmu agar berhasil sebagaimana dalam Ta’lim 

Muta’alim ada 6 hal yang harus dilakukan dalam menuntut ilmu yaitu:  

اِنَيَبا ِبَهِع ْىُمْجَم ْهَع َكْيِبْوُأ# َس ٍةَّتِسا ِبَلِإ َمْلِعاْل اُلَىا َتاَلَلَأ  

                                                             
5
 Muhaimin, dkk., Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 184-185.  
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  6هَمَز ِلْىُطَو اٍذَّتْسُأ اِدَشْرِإ# َو ٍةَغْلُبَو اٍرَبِطاْصَو َوِحْرٍصٍءاَكُذ

Ingatlah tidak akan kau dapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal :  

1. Cerdas  

2. Semangat/ minat  

3. Sabar  

4. Dana/ materi  

5. Bimbingan guru  

6. Waktu yang mencukupi  

Keenam hal di atas salah satunya adalah semangat / minat (وحرص) yang 

mana minat adalah kata kunci dalam pengajaran. Bila murid telah berminat 

terhadap kegiatan belajar mengajar, maka hamper dapat dipastikan proses 

belajar mengajar itu akan berjalan dengan baik dan hasil belajar akan 

optimal.
7
 

Atas dasar uraian di atas, maka tahap awal suatu proses pengajaran 

hendaklah dimulai dengan usaha meningkatkan minat peserta didik, karena 

rangsangan tersebut, membawa kepada senangnya peserta didik terhadap 

pelajaran bagi mereka, serta meningkatkannya kepentingan mata pelajaran 

bagi mereka, di samping perasaan mereka, bahwa mereka dapat manfaat dari 

pekerjaan dan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh. Tidak 

                                                             
6
Syekh Azzarnuji, Syarah Ta’lim Muta’alim (Beirut : Darul Kitab Al-Islami, tth), hlm. 15  

7
 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2003), hlm. 24.  
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dibangkitkannya minat terhadap pelajaran, akan menggoncangkan suasana 

dalam kelas dan timbulnya persoalan tentang peraturan, serta manjanya rasa 

malas dan lelah ke dalam jiwa peserta didik, di samping timbul rasa remehnya 

pelajaran dan pekerjaan sekolah. 
8
 

Minat merupakan suatu landasan yang paling meyakinkan demi 

keberhasilan suatu proses belajar. Jika seorang siswa ingin belajar bidang 

studi Pendidikan Agama Islam, maka ia akan cepat dapat belajar mengerti, 

mengingat dan mengamalkannya. Belajar Pendidikan Agama islam akan 

merupakan siksaan dan tidak dapat member manfaat jika tidak disertai sifat 

terbuka bagi bahan pelajaran tersebut. Minat merupakan salah satu faktor 

pokok untuk meraih sukses dalam studi.  

Minat yang timbul dari kebutuhan anak merupakan faktor pendorong 

bagi anak dalam melaksanakan usahanya. Jadi dapat dilihat bahwa minat 

sangat penting dalam pendidikan, sebab merupakan sumber dari usaha anak-

anak tidak perlu mendapat dorongan dari luar apabila pekerjaan yang 

dilakukan cukup menarik minatnya. 
9
  

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar 

sendiri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.  

                                                             
8
 Zakiyah Daradjat, dkk., Kepribadian Guru,, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), hlm. 26  

9
 Wayan Nurkancana, dkk., Evaluasi Pendidikan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), hlm. 

230.  
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Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa peserta didik lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

Peserta didik yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut.  

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat 

terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta 

mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu 

merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Walaupun minat 

terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal yang hakiki untuk dapat 

mempelajari hal tersebut, asumsi umum menyatakan bahwa minat akan 

membantu seseorang mempelajarinya.  

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu peserta didik melihata bagaimana hubungan antara materi yang 

diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. 

Proses ini berarti menunjukkan pada peserta didik bagaimana pengetahuan 

atau kecakapan tertentu mempengaruhinya dirinya, melayani tujuan-

tujuannya, memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Bila peserta didik 

menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa 

tujuan yang dianggapnya penting, dan bila peserta didik melihat bahwa hasil 

dari pengalamannya belajar akan membawa kemajuan pada dirinya, 
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kemungkinan besar ia akan berminat (dan bermotivasi) untuk 

mempelajarinya.  

Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling efektif 

untuk membangkitkan minat pada suatu subyek yang baru adalah dengan 

menggunakan minat-minat peserta didik yang telah ada.  

Di samping memanfaatkan minat yang telah ada, Tanner & Tanner 

menyarankan agar para pengajar juga berusaha membentuk minat-minat baru 

pada diri peserta didik. Ini dapat dapat dicapai dengan jalan memberikan 

informasi pada peserta didik mengenai hubungan antara suatu pengajaran 

yang lalu, menguraikan kegunaannya bagi peserta didik dimasa yang akan 

datang. Rooijakkers berpendapat hal ini dapat pula dicapai dengan cara 

menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu berita sensasional yang 

pernah diketahui yang diketahui kebanyakan peserta didik.  

Bila usaha-usaha di atas tidak berhasil, pengajar dapat memakai insentif 

dalam usaha mencapai tujuan pengajaran. Insentif merupakan alat yang 

dipakai untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau 

melakukannya atau yang tidak dilakukannya dengan baik. Diharapkan 

pemberian insentif akan membangkitkan motivasi peserta didik, dan mungkin 

minat terhadap bahan yang diajarkan akan muncul.  

 Belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam akan berhasil dan 

berguna bila individu itu disertai dengan minat. Minat merupakan alat 

motivasi yang utama yang dapat meningkatkan kegairahan belajar peserta 
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didik. Oleh karena itu pendidik perlu meningkatkan minat agar pelajaran yang 

diberikan mudah dipahami oleh peserta didik, dalam hal ini pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan khususnya dibidang Al Qur’an.  

Pelajaran Al Qur’an ditujukan untuk melatih pemahaman dan aplikasi 

ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran Al Qur’an ini merupakan 

sarana utama dalam mewujudkan tujuan tertinggi dari pendidikan islam. 
10

 

Al Qur’an merupakan salah satu kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi 

terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman kepada Al Qur’an 

akan mendapat hikmah tak ternilai bagi kemaknaan hidupnya, karena melalui Al 

Qur’an, orang akan tercerahkan jiwanya. 
11

 

Dalam mempelajari Al Qur’an tentu banyak cara yang bisa dilakukan 

oleh setiap manusia.  Baik itu untuk siwa agar bisa membaca dan mungkin 

mengaplikasikan ajaran Al Qur’an. Nah, disinilah perlu adanya pendidikan 

agama islam yang mengacu pada Al Qur’an. 

Setiap siswa memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, 

kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar 

yang terkadang sangat mencolok antara seseorang siswa dengan siswa lain.  

Seperti yang terjadi di sekolah sekolah-sekolah  lainnya di SMA 

Antartika Surabaya juga demikian, sebagian siswa mengalami permasalahan 

                                                             
10

Aat Syafaat, Sohari Saharani, dan Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam dalam 

Mencegah Kenakalan Remaja(Juvenile Delinquency), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.57 
11

Syamsu Yusuf, Psikologi Belajar Agama (Prespektif Pendidikan Agama Islam), (Bandung 

:Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.74 
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kurangnya minat bahkan sebagian siswapun ada yang tidak berminat belajar 

terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya dibidang Al Qur’an, 

mereka mempunyai anggapan bahwa belajar Al Qur’an itu sulit dan hanya 

membuang-buang waktu karena waktu mereka yang terpotong karena belajar 

Al Qur’an itu dapat mereka pakai untuk bekerja dan menghasilkan uang, 

bahkan ada siswa yang tanggapannya yang sangat mencengangkan yakni 

mempelajari Al Qur’an itu sia-sia karena tidak membuat mereka kaya dan 

membuat mereka masuk surga. Sehingga mereka kurang berminat dalam 

mempelajari Al Qur’an. 

Banyaknya siswa yang mengalami permasalahan dalam proses belajar 

mengajar diantaranya adalah masalah kurangnya minat dan bahkan hingga 

tidak ada minat untuk belajar Al Qur’an yang terjadi di SMA Antartika 

Surabaya oleh kebanyakan siswa kelas XII, terlebih lagi terhadap siswa yang 

sekolah sambil kerja, yakni ketika siswa yang sudah mulai hidup mandiri dan 

tidak bergantung oleh orang tua. Hal ini mendorong penulis untuk mencari 

solusi yang paling tepat dan efisien dengan mencari penyebab dari 

permasalahan tersebut, agar permasalahan dapat terpecahkan tanpa 

mengabaikan psikologi anak didik.  

Berpijak dari latar belakang di atas dan kaitannya dengan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI), penulis ingin meneliti lebih lanjut terhadap 

situasi yang dihadapi siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan islam, 

penulis tertarik untuk mengangkat judul : “Upaya meningkatkan minat 
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belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas XII SMA Antartika 

Surabaya”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana minat belajar PAI siswa kelas XII SMA Antartika Surabaya? 

2. Bagaimana upaya meningkatkan belajar PAI pada siswa kelas XII SMA 

Antartika Surabaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis bertujuan: 

1. Untuk mengetahui minat belajar PAI siswa kelas XII SMA Antartika 

Surabaya.  

2. Untuk mengetahui upaya meningkatkan minat belajar PAI  siswa kelas 

XII SMA Antartika Surabaya. 

D. Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini, penulis berharap semoga penelitian ini nantinya 

dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan refrensi 

perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan sekolah SMA Antartika 

Surabaya, khususnya mengenai upaya meningkatkan belajar PAI pada siswa 
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kelas XII SMA Antartika Surabaya, di samping itu sebagai bahan acuan untuk 

penelitiannya.    

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang sangat berarti 

bagi sekolah SMA Antartika Surabaya. Dalam rangka mewujudkan output 

yang mengerti agama dan bisa membaca Al Qur’an dengan baik dan fasih 

yang diinginkan oleh kepala sekolah dan dewan guru SMA Antartika 

Surabaya.  

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya persepi dalam memahami judul penelitian 

ini, maka perlu ditegaskan peristilah tentang faktor – faktor penyebab 

ketidakminatan belajar Al Qur’an antara lain: 

1. Upaya   : Usaha, akal, ikhtiyar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.
12

  

2. Meningkatkan   : Meningkatkan berarti menaikkan (derajat, taraf), 

memperhebat (produksi), mempertinggi.
13

 Konsep operasional dalam 

penelitian skripsi ini adalah meningkatkan yang berarti menumbuhkan dan 

mendorong minat siswa untuk belajar.  

                                                             
12

 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Cet 3 Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 995 
13

 Tim Penyusun Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989) hal.950 
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3. Minat   : Kecenderungan yang agak menetap dalam subyek merasa 

tertarik pada suatu bidang atau hal tertentu dan merasa senang 

berkecimpung dalam bidang itu.
14

 Sedang siswa adalah pelajar (pada 

akademi, dan sebagainya).
15

 

4. Belajar   : Proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai 

pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah 

dipelajari.
16

 

5. PAI    : Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik dengan tujuan agar dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta 

menjadikannya sebagai way of life (jalan kehidupan).
17

 Adapun yang di 

maksud dengan Pendidikan agama Islam dalam penelitian ini adalah PAI 

yang dirumuskan pada kurikulum untuk tingkat SMA. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis  dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu 

pendekatan penelitian yang mengedepankan data yang bersifat kulitatif, dan 

                                                             
14 W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 

30.   

15 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 

hlm. 955.  
16

http://ichaledutech.blogspot.com/2013/03/pengertian-belajar-pengertian.html 
17

 Abd. Rahman Saleh, Didaktik PAI (Jakarta: Bulan Bintang,1975) hal.19 
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dan dalam situasi lapangan yang bersifat apa adanya tanpa dibuat – buat atau 

dimanipulasi. Pendekatan ini mengarah pada suatu keadaan individu atau 

sebuah organisasi secara keseluruhan.  

Adapun alasan digunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan 

penelitian ini karena penelitian ini difokuskan hanya untuk mengetahui Upaya 

meningkatkan minat belajar PAI pada siswa kelas XII SMA Antartika 

Surabaya sebagai sebuah fenomena sosial yang mengharuskan peneliti 

menarik makna atas proses kegitan tersebut yang bersifat natural. Peneliti juga 

bertindak sebagai pengumpul data utama.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dan 

analisis yang terjadi baik secara individu maupun kelompok.  

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal 

ini data yang dihimpun adalah tentang upaya meningkatkan minat 

belajar, study kasus di SMA Antartika Surabaya. Data dapat 

diperoleh melalui keterangan – keterangan kepada pihak sekolah, 

dan data tersebut tanpa jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang 

diajukan melalui wawancara langsung dan terbuka.  
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b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data ini diperoleh dari pihak lain, 

tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek. Dalam hal ini data 

yang dihimpun adalah semua yang terkait dengan SMA Antartika 

Surabaya meliputi managemen lembaganya, serta data yang 

berkaitan dengan penelitian.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang akurat, meliputi keadaan sekolah 

dan minat siswa terhadap pelajaran PAI, penulis menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut: 

1) Observasi : yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
18

 

Disini ada dua pendekatan yang penulis lakukan, yaitu: 

a. Observasi partisipan : dimana penulis mengadakan 

pengamatan terhadap objek penelitian dengan mengambil 

bagian dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini kegiatan belajar 

mengajar PAI 

b. Observasi non Partisipan : dimana penulis mengadakan 

penelitian terhadap objek tanpa mengambil bagian dalam 

kegiatan.  

                                                             
18 Sutrisno Hadi, Methodology Resarch II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 136 
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2) Dokumentasi  : yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasati, 

notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.
19

 

Metode ini penulis maksudkan untuk mengetahui: 

a. Sejarah berdirinya sekolah. 

b. Keadaan guru dan siswa 

c. Struktur organisasi. 

3) Interview: yaitu pengumpulan data dengan menggunakan jalan 

Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 

berlandaskan pada tujuan.
20

 

Dalam hal ini penulis  menggunakan wawancara untuk 

menghimpun data-data dari kepala sekolah dan guru tentang upaya-

upaya apa saja yang dilakukan di SMA Antartika Surabaya dalam 

meningkatkan minat siswanya terhadap pelajaran ini. 

4) Kuesioner (Angket) : Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
21

 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan  data tentang 

seberapa ketidakminat belajar Al Qur’an para siswa. 

                                                             
19 Suharsimi Arikunto, hal 206 
20

 Sutrisno Hadi, Methodologi, 193 
21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 142 
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4. Teknik Analisis Data  

Sesuai dengan judul di atas, maka dalam menganalisa data, 

penulis menggunakan teknik analisa deskriptif dengan teknik reflektif 

thingking, yaitu cara mengnalisa data dengan pemikiran secara logis, 

teliti, sistematisterhadap semua data yang berhasil dikumpulkan dengan 

melalui tehnik analisa kualitatif.   

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan dalam isi dalam isi dalam tata urutan penelitian ini, 

maka penulis sajikan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  :Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian, definisi oprasional serta sistematika 

pembahasan.  

BAB II  :Landasan teori, pada bab ini membahas tentang: A.minat 

belajar 1) Pengertian minat belajar 2) Fungsi minat dalam 

proses belajar 3) Hal-hal yang dapat menimbulkan minat dalam 

proses belajar 4) Proses meningkatkan minat belajar belajar 5) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar B. Tinjauan 

tentang Pendidikan Agama Islam 1) Pengertian Pendidikan 

Agama Islam 2) Tujuan dan ruang lingkup Pendidikan Agama 

Islam 3) Dasar-dasar pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 4) 
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Fungsi Pendidikan Agama Islam  dan C.  upaya meningkatkan 

belajar PAI pada siswa.  

BAB III  : Metode penelitian, yang berisi A) Jenis  dan pendekatan 

penelitian. B) Sumber Data. C) Teknik Pengumpulan Data. D) 

Teknik Analisis Data.    

BAB IV  : Bab ini berisikan tentang latar belakang obyek penelitian, 

penyajian data, dan analisis data. 

BAB V  : Penutup, yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi 

ini yang memuat kesimpulan dan saran.  


