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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. TINJAUAN MINAT BELAJAR 

1. Pengertian Minat Belajar 

Dalam pengertian terminologis, pada kalimat minat belajar, terdapat 

dua istilah masing-masing mempunyai pengertian sendiri-sendiri, yaitu 

istilah minat belajar dan istilah belajar.  

Pengertian tentang kedua kata tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu 

sebelum kemudian mendefinisikan istilah minat belajar yang harus kita 

mulai dari kata minat. 

Minat dalam bahasa Inggrisnya interest,
21

 dalam bahasa Arabnya 

ihtimaam.
22

 Dapat diartikan sebagai suatu kecendrungan untuk memberikan 

perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau situasi yang menjadi 

obyek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dalam bahasan 

tersebut terkandung suatu pengertian bahwa di dalam minat ada pemusatan 

perhatian subyek, ada usaha untuk mendekati, mengetahui, memiliki, 

                                                             
21 Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 

2000), hlm. 327.   

22  M. Kasir Ibrahim, Kamus Arab, (Surabaya: Apollo, t.th), hlm. 581.  
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menguasai, atau berhubungan dari subyek yang dilakukan dengan perasaan 

senang, ada daya penarik dari obyek. 
23

 

 Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi 

minat, diantaranya yaitu:  

a. H. C. Witherington dalam bukunya psikologi pendidikan 

mengartikan minat berarti kesadaran seseorang, bahwa suatu obyek, 

seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan 

dirinya. 
24

 

b. Muhibbin Syah dalam psikologi belajar mengartikan kecendrungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. 
25

   

c. Sadirman A. M dalam bukunya interaksi dan motivasi belajar 

mengajar mengartikan minat sebagai suatu kondisi yang terjadi 

apabila seseorang melihat cirri-ciri atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhannya sendiri. 
26

  

d. Menurut Crow and Crow minat itu diartikan sebagai kekuatan 

pendorong yang menyebabkan individu memberikan perhatian 

kepada seseorang, atau kepada aktivitas-aktivitas tertentu.  

                                                             
23 Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 263.  
24

 H. C. Witherington, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 135 
25

 Muhibbin Syah, M. Ed, Psikology Belajar, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 2001), h. 136 
26

 Sadirman A. M, Interaksi Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2003),  h. 76 
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e. Selanjutnya bimo Walgito menyatakan bahwa minat adalah suatu 

keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian sesuatu dan disertai 

dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun 

membuktikan lebih lanjut.
27

 

Dari beberapa pengertian minat di atas dapat diungkapkan beberapa 

hal penting tentang minat yaitu:  

a. Minat merupakan bagian dari aspek-aspek psikologis atau kejiwaan 

seseorang.  

b. Minat sebagai bagian dari aspek psikologis seseorang yang 

menampakkan diri pada bermacam-macam gejala, seperti perasaan 

senang, kecendrungan hati atau ketertarikan, keinginan, kesukaan, 

gairah, perhatian, kesadaran seseorang akan pentingnya sesuatu, rasa 

ingin tahu tentang sesuatu, partispasi.  

Setiap individu mempunyai kecendrungan fundamental untuk 

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Apabila 

sesuatu itu memberikan kesenangan kepada dirinya, kemungkinan ia akan 

berminat terhadap sesuatu itu.  

Jadi dapat dikatakan bahwa minat ini terkait dengan usaha, semisal 

seseorang menaruh minat pada pelajaran PAI, tentu ia akan berusaha 

                                                             
27

 Bima Walgito, Bimbingan dan Penyaluran di Sekolah, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi 

UGM, 1981), h.38 
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semaksimal mungkin untuk menguasainya, sebaliknya orang yang kurang 

berminat, ia akan berusaha bahkan akan mengabaikannya.  

Sebagaimana firman Allah SWT.  dalam surat An-Najm ayat 39: 

                

 “Dan bahwasanya seorang manusa tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya.” (An-Najm 39).
28

 

2. Fungsi Minat Dalam Proses Belajar. 

Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman.
29

 Dalam proses pembelajaran, unsure kegiatan belajar 

memegang peranan yang vital. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap 

guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar peserta didik agar 

dapat memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang 

tepat dan serasi bagi peserta didik. Kaitannya dengan minat belajar siswa, 

seorang guru harus bisa memberikan suatu inivatif yang baru untuk menarik 

minat siswa, agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  

Pada dasarnya minat adalah suatu sifat yang melekat pada diri manusia 

yang berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan apa saja yang 

diinginkannya.  

                                                             
28

 Departemen Agama, Al-QUr‟an dan terjemahannya, (Surabaya: CV. Jayasakti, 1989), hlm. 

874.  
29

 Ngalim Purwanto,Psikologi Pendidikan, ( Semarang: UPT UNNES, 2007), cet. 5, hlm. 53.  
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Keinginan atau minat dan kemauanatau kehendak sangat 

mempengaruhi kwalitas pencapaian hasil belajar siswa yang menaruh minat 

besar terhadap Pendidikan Agama Islam akan memusatkan perhatiannya 

lebih banyak dari pada siswa lainnya. Kemudian, karena pemusatan 

perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa 

tadi untuk belajar giat dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. Guru 

dalam kaitan ini seyogyanya berusaha membangkitkan minat siswa untuk 

menguasai pengetahuan yang terkandung dalam bidang studinya dengan cara 

membangun sifat-sifat yang positif. 
30

 

Minat berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, penguat 

hasrat dan sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan suatu dengan tujuan dan arah tingkah laku 

sehari-hari.  

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sardiman mengatakan 

bahwa fungsi minat adalah sebagai berikut:  

a. Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energy.  

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kea rah tujuan yang hendak 

dicapai.  

                                                             
30

 Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2003), 

hlm 246.   
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c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang serasi guna mencapai tujuan.  

 Menurut Nuckols dan banducci sebagaimana yang dikutip oleh Abdul 

Wahid menjelaskan bahwa fungsi minat bagi kehidupan anak adalah sebagai 

berikut:  

a. Minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita.  

Misalnya anak yang berminat dalam bidang kesehatan maka 

kemungkinan besar anak akan mempunyai cita-cita menjadi 

seorang dokter.  

b. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat 

Minat anak untuk menguasai pelajaran biasa mendorongnya untuk 

belajar kelompok di tempat temannya meskipun suasana sedang 

hujan.   

c. Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat 

seseorang.  

d. Minat yang terbentuk sejak masa kanak-kanak sering terbawa 

seumur hidup karena minat dapat membawa kepuasan. 

Fungsi minat dalam kaitannya dalam pelaksanaan studi adalah:  

a) Minat melahirkan perhatian serta merta  

Perhatian yang serta merta terjadi secara sepontan, bersifat wajar 

mudah bertahan dan tumbuh tanpa pemakaian daya kemauan 

dalam diri seseorang.  
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b) Minat memudahkan tercapainya konsentrasi 

Minat memudahkan tercapainya konsentrasi dalam pikiran seorang 

siswa yaitu pemusatan pikiran terhadap suatu pelajaran. Jadi tanpa 

adannya minat maka konsentrasi terhadap pelajaran juga sulit 

dikembangkan dan dipertahankan.   

c) Minat mencegah gangguan dari luar  

Seorang siswa akan mudah terganggu perhatiannya dan sering 

mengalihkan perhatiannya ke suatu hal yang lain kalau minat 

studinya rendah.  

d) Minat memperkuat pelekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. 

Pengingatan seorang siswa itu hanya akan terlaksana kalau siswa 

berminat terhadap pelajarannya.   

e) Minat memperkecil kebosanan studi dalam diri sendiri.
31

 

Kejemuan melakukan sesuatu hal biasanya lebih banyak berasal 

dari dalam diri sendiri dibandingkan dari luar dirinya. Oleh karena 

itu, salah satu cara agar kebosanan itu bisa dihapus yaitu dengan 

jalan menumbuhkan minat studi dan kemudian meningkatkan 

minat tersebut. 
32

    

 Menurut Syaiful Bahri Djamarah fungsi minat tidak berbeda dengan 

fungsi motivasi, sebagai berikut:  

                                                             
31

 Chabib Thoha, dan Abdul Mu‟ti, PBM-PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar 

Mengajar PAI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. 1, hlm. 109.  
32

 The Liang Gie, Cara Belajar yang Efektif, (Yogyakarta: PUBIB, 1998), hlm.29.  
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1) Sebagai pendorong kegiatan / sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Pada mulanya peserta didik tidak ada hasrat 

untuk belajar, tetapi karena ada yang dicari (untuk memuaskan rasa 

ingin tahunya), maka muncullah minatnya untuk belajar.  

2) Sebagai penggerak perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.  

3) Sebagai pengarah perbuatan.
33

 Dalam rangka mencapai tujuan, 

peserta didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana 

perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan.  

4) Dapat melahirkan perhatian yang serta merta. Perhatian serta merta 

terjadi secara spontan, bersifat wajar, mudah bertahan dan 

tumbuhtanpa pemakaian daya kemauandalam diri seseorang semakin 

besar drajat spontanitas perhatiannya.  

5) Dapat memudahkan terciptanya konsentrasi. Konsentrasi yaitu 

pemusatan pemikiran terhadap sesuatu pelajaran, jadi tanpa minat 

maka konsentrasi terhadap pelajaran juga sulit dikembangkan dan 

dipertahankan.  

6) Dapat mencegah gangguan perhatian dari luar. Minat yang kecil 

dapat mengalihkan perhatian dari pelajaran kepada hal-hal lain.  

7) Dapat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. 

Meskipun guru yang menyampaikan pelajaran orangnya judes, kalau 

                                                             
33

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: pt. Rineka cipta : 2002), hlm. 123-124.  
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ada minat untuk mempelajarinya maka hanya dibaca atau disimak 

sekali senantiasa teringat, sebaliknya akan mudah hilang jika belajar 

tanpa ada minat.  

8) Dapat memperkecil kebosanan studi dalam diri sendiri.
34

 Dengan 

minat kejemuan yang berasal dari diri sendiri dapat teratasi, karena 

kejemuan banyak berasal dari dalam diri sendiri daripada dari luar. 

3. Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Minat Belajar  

Adapun hal-hal yang dapat mendorong timbulnya minat siswa dalam  

belajar menurut N. Frandsen sebagaimana dikutip oleh Sumardi Suryabrata 

dalam bukunya “Psikologi Pendidikan” adalah sebagai berikut: 

a. Adanya sifat ingin tahu dan menyelidiki dunia lebih luas. 

b. Adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk 

selalu maju.  

c. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru 

dan teman-temannya  

d. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan 

usaha yang baru, baik dengan koperasi maupun dengan 

kompetensi.  

e. Adanya keinginan untuk  mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran.
35

 

                                                             
34

 The Liang Gie, Cara Belajar yang Efisien, (Yogyakarta: Pusat Belajar Ilmu Berguna, 

1998), hlm. 28-29.  
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Sedangkan Maslow (Ffrendsen 1921,p 216) mengemukakan motif-

motif untuk belajar itu ialah:  

a. Adanya kebutuhan fisik  

b. Adanya kebutuhan rasa ama, bebas dari kekhawatiran.  

c. Adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam 

hubungan dengan orang lain.  

d. Adanya kebutuhan untuk mendapat kehormatan dari masyarakat.  

e. Sesuai dengan sifat untuk mengemukakan atau mengetengahkan 

diri. 
36

 

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi sangat jelas bahwa minat 

atau kemauan siswa untuk belajar dapat tumbuh karena adanya dorongan 

yang datang dari dalam diri siswa itu sendiri atau disebabkan oleh adanya 

dorongan yang dating dari luar dirinya. Dalam perspektif itu guru hendaknya 

mampu membangkitkan minat siswa dengan memberikan rangsangan 

(stimulus) yang dapat mendorong tumbuhnya minat belajar. 

4. Proses Meningkatkan Minat Belajar   

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa minat timbul karena adanya 

rangsangan-rangsangan dari suatu objek yang berhubungan dengan 

kebutuhan diri seseorang. Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan 

                                                                                                                                                                              
35

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan , (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm. 253.  
36

  Ibid, hlm. 254.  
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stimulus kepada siswanya, sehingga secara bertahap minat belajar siswa 

dapat meningkat.  

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Dalam belajar diperlukan berbagai faktor, sehingga kadang-kadang 

bila faktor itu tidak ada, dapat menyebabkan minat untuk belajar bagi siswa 

akan berkurang, bahakan menjadi hilang sama sekali.  

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi minat dalam belajar 

adalah sebagai berikut:  

a. Faktor-faktor intern meliputi  

1. Faktor biologis  

Yang termasuk dalam kategori faktor biologis yaitu  

Faktor kesehatan: Faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

belajar, karena apabila seorang siswa kesehatannya terganggu maka 

siswa tersebut tidak punya semangat dalam belajar, jika seperti itu 

berarti minat siswa untuk belajar juga akan berkurang.
37

   

2. Faktor psikologi   

  Ada banyak faktor psikologi, namun disini peneliti hanya 

mengambil beberapa saja diantaranya: 

a) Bakat  

                                                             
37

 http://grahacendikia.Wordpress.com/10/4/2010.  

http://grahacendikia.wordpress.com/10/4/2010
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Bakat adalah kemampuan potensional yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan dating.
38

 Bakat 

memang besar pengaruhnya terhadap belajar, jika bahan pelajaran 

yang akan dipelajari itu sesuai dengan bakat maka siswa akan 

berminat terhadap pelajaran tersebut.  

b) Intelegensi 

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar, 

mengingat bahwa intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 

jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke 

dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/ 

menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 
39

 

b. Faktor-faktor eksternal meliputi  

1. Faktor keluarga  

Keluarga adalah ayah, ibu, anak-anak serta family yang menjadi 

penghuni rumah. Faktor orang tua sangat sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar.
40

 

1) Faktor sekolah  

                                                             
38

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), cet. 5, hlm.135 
39

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003), cet. IV, hlm. 57.  
40

 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), cet 4, hlm. 59.  



30 
 

 
 

Faktor sekolah memang besar pengaruhnya terhadap minat 

belajar siswa, adapun komponen yang termasuk dalam faktor 

sekolah adalah sebagai berikut 

a. Metode mengajar 

Metode mengajar memang mempengaruhi minat belajar 

siswa
41

, misalnya metodey yang digunakan guru kurang baik 

atau monoton, maka akibatnya siswa tidak semangat dalam 

belajar, dan minat untuk belajarpun akan menjadi rendah.  

 

b. Kurikulum  

Menurut Mcdonal sebagaimana yang dikutip Achmad 

Sugandi kurikulum merupakan rencana kegiatan untuk 

menuntun pengajaran.
42

 

2. Faktor masyarakat  

Masyarakat juga berpengaruh terhadap minat belajar siswa, yang 

termasuk dalam factor masyarakat yakni:  

a. Kegiatan dalam masyarakat  

Dalam kegiatan ini sangat baik untuk diikuti siswa, karena 

termasuk kegiatan ekstra sekolah dan baik untuk menambah 

                                                             
41

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003), cet. IV, hlm. 65  
42

 Achmad Sugandi, Teori Pembelajaran,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), cet 16, 

hlm. 85.  
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pengalaman siswa, namun kegiatan ini akan berdampak tidak baik 

jika diikuti dengan berlebihan. Karena akan mengakibatkan siswa 

akan malas untuk belajar.  

b. Teman bergaul  

Teman bergaul siswa akan lebih cepat masuk dalam jiwa 

anak, untuk itu diusahakan lingkungan disekitar itu baik, agar 

dapat meberi pengaruh yang positif terhadap siswa tersebut akan 

terdorong dan bersemangat untuk belajar.  

Sedangkan menurut Muhibbin Syah faktor yang mempengaruhi minat 

ada dua, yaitu: 

1) Faktor intrinsik 

Yaitu hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri 

yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar, meliputi 

perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi 

tersebut.  

2) Faktor ekstrinsik   

Yaitu hal dan keadaan yang dating dari luar individu siswa yang 

juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar, meliputi pujian, 

hadiah, peraturan / tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua dan cara 

mengajar guru.
43

 

                                                             
43

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,  cet I, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 137.  
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Sedangkan Crow and Crow (1973) sebagaimana yang dikutip oleh Abdur 

Rahman Shaleh, beliau berpendapat ada tiga faktor yang menjadikan timbulnya 

minat, yaitu:  

1). Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan, ingin tahu 

seks. Dorongan untuk makan membangkitkan minat untuk belajar atau 

mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain, 

sedangkan dorongan rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk 

belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain.  

2). Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk 

melakukansuatu aktivitas tertentu, misalnya minat untuk belajar atau 

menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapatkan 

penghargaan di masyarakat.  

3). Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. 

Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan 

menimbulkan perasaan senang dan memperkuat minat, sebaliknya 

kegagalan akan menghilangkan minat.
44

  

 

 

 

 

                                                             
44 Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab, Didaktik Pendidikan Agama ,( Jakarta: 

Bulan Bintang, 1976), hlm.263-265.  
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B. TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam   

Pada dasarnya pengertian pendidikan agama islam dengan pengertian 

pendidikan pada umumnya, sebab pendidikan agama merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara umum.  

Marimba menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir 

bahwasannya pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju 

terbentuknya kepribadian utama
45

 sehingga pendidikan dipandang sebagai 

salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi 

muda agar memiliki kepribadian yang utama.  

Menurut Zuhairini, yang dikutip oleh Muhaimin menjelaskan bahwa 

dalam Islam pada mulanya pendidikan disebut dengan kata “Ta‟lim” dan 

“Ta‟dib” mengacu pada pengertian yang lebih tinggi, dan mencakup unsur-

unsur pengetahuan („ilm), pengajaran (Ta‟lim) dan bimbingan yang baik 

(Tarbiyah).  

Sedangkan menurut Langgulung (1997), pendidikan Islam itu setidak-

tidaknya tercakup dalam delapan pengertian, yaitu Al-tarbiyah al-diniyah 

(pendidikan keagamaan), Ta‟lim al-din (pengajaran agama), Al-ta‟lim al-

diny (pengajaran keagamaan), Al-ta‟lim al-Islamy (pengajaran keislaman), 

                                                             
45 Ahamad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 24.  
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Tarbiyah al-muslimin (pendidikan orang-orang Islam), Al-tarbiyah fi al-

Islam (pendidikan dalam Islam), Al-tarbiyah „inda al-muslimin (pendidikan 

di kalangan orang-orang Islam), dan Al-tarbiyah al-Islamiyah (pendidikan 

Islami).
46

  

Sedangkan dalam Enclyclopedia Education, pendidikan agama 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan orang 

beragama, dengan demikian dapat diartikan kepada pertumbuhan moral dan 

karakter, pendidikan agama tidak cukup hanya memberikan pengetahuan 

tentang agama saja akan tetapi disamping pengetahuan agama, mestilah 

ditekankan pada felling attitude, personal ideal, aktivitas, dan kepercayaan, 

dan kepercayaan untuk mewujudkan persatuan nasional.
47

 

Pengertian pendidikan lebih diperluas cakupannya sebagai aktivitas 

dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya secara sadar yang 

dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam 

mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, 

baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosia. 

Sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan 

antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu 

pandangan hidup, sikap hidup, atau ketrampilan hidup pada salah satu atau 
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beberapa pihak. Oleh karena itu pendidikan Islam, berarti pandangan hidup, 

sikap hidup yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam 

yang bersumber dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah / Al-Hadits.  

Dapat dikatakan bahwa mengajar agama hanya sekedar memberikan 

ilmu pengetahuan sehingga peserta didik akan memiliki pengetahuan agama, 

bukan menjadi orang yang taat beragama. Dalam hal ini mengajar lebih 

berorientasi pada segi kognitif dibandingkan segi efektif dan psikomotorik.  

Sedangkan mendidik agama arahnya adalah pembentukan pribadi 

muslim yang taat, berilmu dan beramal. Oleh karena itu, orientasi mendidik 

disamping aspek kognitif dan psikomotorik, yang lebih penting lagi, adalah 

aspek penghayatan sehingga di dalam pendidikan agama peserta didik selain 

memiliki pengetahuan dan penghayatan juga mampu menerapkan 

pengalaman agama.
48

 

2. Tujuan dan Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam  

Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan. Karena itu tujuan 

pendidikan agama Islam secara umum ialah, “meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama 

Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”( GBPP PAI, 1994). Sedangkan 
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dalam GBPP mata pelajaran pendidikan agama Islam kurikulum 1999, 

tujuan PAI tersebut lebih dipersingkat lagi, yaitu agar siswa memahami, 

menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak 

mulia.
49

  

Dalam merumuskan tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) ini terdapat 

bebrapa versi yang merumuskan tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

sebagai berikut: 

a. Tujuan umum Pendidikan Agama Islam (PAI) secara umum yaitu 

bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, 

dan pengalaman peserta didik tentang agama islam, sebab iman yang 

teguh akan menghasilkan ketaatan menjalankan kewajiban agama. 

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ad-dzariyat: 56 yang berbunyi:  

                

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.
50

  

Sehingga diharapkan dengan adanya Pendidikan Agama Islam (PAI) 

bisa menjadikan muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 
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serta berakhlak mulia dan kehidupan Pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.  

b. Tujuan khusus Pendidikan Agama Islam (PAI) menurut Zakiya 

Daradjah yaitu mewujudkan kepribadian manusia menjadi insane kamil 

yaitu manusia sempurna berdasarkan konsep islam.  

Adapun tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang RI tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 20 tahun 2003 sebagai berikut: 

„Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya 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”.
51

  

Menurut Ali Asyraf mengatakan bahwa tujuan Pendidikan Agama 

Islam (PAI) bertujuan untuk menyeimbangkan kepribadian total manusia 

melalui spiritual, intelektual, rasional, perasaan dan kepekaan tubuh 

manusia. Karena itu pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi 

pertumbuhan manusia dalam segala aspek untuk mencapai  kesempurnaan. 
52

 

 Dalam keputusan seminar PAI se-Indonesia tanggal 7-11 Mei 1960 di 

Cipayung Bogor bahwasannya tujuan pendidikan agama islam adalah 

menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka 

membentuk kepribadian dan budi pekerti yang luhur menurut ajaran islam.  
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Dari definisi perumusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di atas bahwa 

tujuan akhir dari Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah berusaha 

mewujudkan manusia ideal menurut citra islam, yakni realisasi sikap 

penyerahan diri sepenuhnya pada Allah SWT, baik secara perseorangan, 

masyarakat maupun sebagai umat manusia keseluruhannya. Seperti yang 

terkandung dalam firman Allah dalam Q.S Al-an‟am:162 

                       

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 

matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. 

Untuk mencapai tujuan dan kemampuan-kemampuan tersebut, maka 

ruang lingkup pendidikan agama islam meliputi keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan antara:  

a. Hubungan antara manusia dengan Allah SWT  

b. Hubungan antara manusia dengan sesame manusia  

c. Hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri 

d. Hubungan antara manusia dengan makhluk lain (selain manusia) dan 

lingkungannya.  

Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam menurut beberapa ahli 

adalah:  
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 Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah: pertama 

kesempurnaan manusia yang puncaknya kebahagiaan didunia dan 

akhirat, karena itu berusaha mengajar manusia agar mampu mencapai 

tujuan-tujuan yang dirumuskan tadi.  

 Menurut Athiya Al-Abrasi, tujuan pendidikan Islam secara umum 

adalah: 

 Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia  

 Persiapan mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi 

pemanfaatan.  

 Menumbuhkan semangat ilmiah (scientific spirit) pada pelajar 

dan memuaskan keinginan untuk memungkinkan ia mengkaji 

ilmu demi ilmu itu sendiri.  

 Menyiapkan pelajar dari segi professional tertentu, dan 

ketrampilan tertentu agar ia dapat mencapai rezeki dalam 

hidup, disamping memelihara segi kerohanian.
53

 

 Menurut Abdul Fatah Jalal, tujuan pendidikan Islam adalah 

terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi pendidikan Islam 

haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan diri 

kepada Allah. Yang dimaksud dengan menghambakan diri ialah 

beribadah kepada Allah.
54
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Pada dasarnya ruang lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi 

tujuh unsur pokok yaitu: Al-Qur‟an, syari‟ah, ibadah, muamalah, akhlak, dan 

tarikh (sejarah islam) yang menekankan pada perkembangan politik. Pada 

kurikulum 1999 dipadatkan menjadi 5 unsur pokok yaitu: Al-Qur‟an hadits, 

keimanan, fiqih, dan bimbingan ibadah, akhlak, serta tarikh atau sejarah 

islam, ilmu pengetahuan dan kebudyaan.
55

  

3. Dasar-dasar pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

Setiap usaha kegiatan dan tindakan yang dicapai tujuan harus 

mempunyai dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu 

pendidikan islam sebagai suatu usaha untuk membentuk manusia harus 

mempunyai dasar kemana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan 

pendidikan islam dihubungkan.
56

 

Landasan atau dasar yang menjadi acuan Pendidikan Agama Islam 

harus merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat 

mengantarkan pada aktifitas yang dicita-citakan, nilai yang terkandung harus 

mencerminkan nilai yang universal yang dapat diasumsikan untuk 

keseluruhan aspek kehidupan manusia, serta merupakan standar nilai yang 

dapat mengevaluasi kegiatan yang selama ini telah berlangsung. Dasar 

Pendidikan Islam dapat dibagi menjadi Tiga yaitu:  

a. Al-qur‟an  
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Pada dasarnya Al-qur‟an adalah perbendaharaan yang besar untuk 

kebudayaan manusia, terutama bidang kerohanian. Pada umumnya 

merupakan kitab pendidikan kemasyarakatan, moril dan spiritual.  

Seorang muslim dibekali kitab Al-qur‟an sebagai kitab suci yang 

mana ada misi tersirat di dalamnya agar mereka menyelenggarakab 

pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan firman Allah dalam Qur‟an 

Surat Al-baqarah ayat 31 yang berbunyi:  

                                      

     

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!"
57

 

b. Al-sunnah  

Sunnah secara terminology adalah segala sesuatu yang bersumber 

dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, atau 

penetapan.
58
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Nabi Muhammad sebagai suru tauladan, telah memberikan contoh 

pada umatnya dalam segala aspek kehidupan, begitu juga dalam hal 

pendidikan dan pembelajaran.  

Konsepsi dasar pendidikan dicetuskan dan dicontohkan nabi 

Muhammad SAW pada umatnya memiliki corak sebagai berikut:  

1. Disampaikan sebagai Rahmatan lil„alamin (Rahmat bagi seluruh 

semesta alam)  

2. Disampaikan secara universal 

3. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran secara mutlak  

4. Kehadiran nabi secara evaluator yang mampu mengawasi dan 

bertanggung jawab atas aktifitas pendidikan  

5. Prilaku nabi tercermin sebagai uswatun hasanah  

6. Masalah teknik praktek dalam pelaksanaan pendidikan islam 

diserahkan penuh pada umatnya. 

Dalam konteks ini merupakan fakta bahwa islam sangat mementingkan 

pendidikan dan pembelajaran.  

c. Ijtihad 

Jihad adalah menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuan 

syari‟at islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syari‟at 

islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-

qur‟an dan Al-sunnah.  
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  Jihad dalam pendidikan harus bersumber dari Al-qur‟an dan Al-

sunnah yang diolah oleh akal yang sehat para ahli pendidikan islam. Ijtihad 

tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan 

kebutuhan hidup disuatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori 

pendidikan baru hasil ijtihad harus langsung dikaitkan denga ajaran islam 

dan kebutuhan hidup.
59

 

Ijtihad di bidang pendidikan ternyata semakin perlu sebab ajaran islam 

yang terdapat dalam Al-qur‟an dan Al-sunnah adalah bersifat pokok-pokok 

dan prinsip-prinsipnya saja. Bila ternyata ada yang agak terperinci maka 

perincian itu adalah sekedar contoh dalam menerapkan yang prinsip itu. 

Sejak diturunkan sampai nabi Muhammad wafat, ajaran islam sendiri telah 

berperan mengubah kehidupan muslim.
60

 

d. Landasan Yurdis  

Yaitu dasar pelaksanaan pendidikan berasal dari perundang-undangan 

yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan 

pendidikan disekolah secara formal. Adapun dasar yurdis formal tersebut 

ada 3 macam, yaitu:  

1. Dasar ideal, yaitu dasar falsafah Negara pancasila, sila 1 : Ketuhanan 

Yang Maha Esa.  

2. Dasar struktural/konstitusional, yaitu UUD 1945 
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3. Dasar operasional  

Yang dimaksud adalah dasar-dasar yang secara langsung mengatur 

pelaksanaan pendidikan agama disekolah yang ada di Indonesia 

sebagaimana yang tersebut dalam TAP MPR No. IX/MPR 1978 yang 

dikokohkan kembali pada TAP MPR NO.II/MPR 1993 tentang GBHN yang 

pada pokoknya mengatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara 

langsung dimaksud dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari 

Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi.  

4.  Fungsi Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk sekolah berfungsi sebagai 

bentuk: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga  

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagian 

hidup didunia dan akhirat  

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan urusan diri sendiri 

dengan lingkungannya serta dapat mengubah dan menjaganya sesuai 

dengan ajaran agama islam  

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.  
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e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

dan dari budaya lain yang dapat menghambat perkembangannya 

menuju Indonesia seutuhnya  

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem 

dan fungsinya  

g. Penyaluran, yaitu untuk mengeluarkan anak yang memiliki bakat khsu 

dibidang agama islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara 

optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi 

orang lain.
61

      

C. TINJAUAN TENTANG UPAYA MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

PAI  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia upaya diartikan usaha, akal, 

ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari 

jalan keluar dan sebagainya.
62

 

Jadi upaya meningkatkan minat siswa dalam belajar PAI disini adalah 

suatu usaha yang dilakukan agar peserta didik mengerti, memahami dan 

mengamalkan Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.  

Minat merupakan salah satu faktor psikologis yang penting dalam 

proses belajar mengajar, seorang siswa yang memiliki minat dalam belajar 

akan timbul perhatian seseorang kadang kala timbul dan ada kalanya hilang 
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sama sekali. Suatu saat anak kurang perhatiannya terhadap pelajaran yang 

diberikan oleh guru dimuka kelas bukan disebabkan dia tidak memiliki 

minat dalam belajar, boleh jadi ada gangguan dalam dirinya atau perhatian 

lain yang mengusik ketenangan diruang kelas atau guru yang kurang dapat 

memberikan teknik pengajaran yang bervariasi, sehingga anak menjadi tidak 

tertarik terhadap apa yang dijelaskan oleh guru tersebut.  

Dengan melihat hal diatas maka yang menjadi dasar atau faktor 

pendorong mengapa perlunya upaya meningkatkan minat siswa, yaitu untuk 

mengatasi anak-anak kehilangan minat belajarnya dan mempertahankan 

siswa yang ada minat untuk belajar.  

Adapun tujuan bagi peserta didik yang sudah mempunyai minat belajar 

dapat meraih kesuksesan dalam belajarnya, bagi siswa yang kehilangan 

minat belajar, dengan adanya upaya dapat diusahakan dan dapat 

menyeimbangkan dengan teman-teman yang lain karena pada dasarnya 

minat adalah factor pokok untuk meraih sukses dalam belajar.  

Bentuk upaya untuk meningkatkan minat siswa dalam pelajaran PAI 

adalah :  

a. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, 

sehingga dia rela belajar tanpa paksaan.  

Kebutuhan peserta didik pada umumnya adalah setelah selesai 

proses belajar mengajar harus bisa kerja disini seorang guru harus bisa 

memberikan materi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan tersebut.  
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Dijelaskan bahwa kerja ada hubungannya dengan usaha, usaha 

harus disertai dengan minat yang bersungguh-sungguh sehingga akan 

membawa hasil.  

Contoh : Orang yang berminat untuk belajar maka ia akan 

mendapat hasil belajar yang baik, orang yang berminat pada usaha ia 

akan menjadi usahawan yang sukses.  

Dari keterangan di atas kiranya dapat memperjelas adanya 

penyesuaian antara materi dengan kebutuhan peserta didik.  

b. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah 

menerima bahan pelajaran.  

Contoh : praktek shalat, setiap hari siswa mengalaminya sendiri 

jadi dapat mempermudah guru menjelaskannya.  

c. Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang 

kreatif dan kondusif.  

Contoh : seorang guru dalam proses belajar mengajar dapat 

menciptakan suasana yang menyenangkan, tidak membedakan antara 

murid yang satu dengan yang lainnya, memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk berkompetisi yang sehat, sehingga proses belajar 

mengajar tercipta dengan hasil yang baik.  
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d. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam 

konteks perbedaan individual anak didik. 
63

 

Seorang guru harus bisa memvariasikan metode dan harus bisa 

menyesuaikan metode antar anak didik yang satu dengan yang lainnya.  

Contoh :  

 Siswa yang dalam aktivitas belajar lebih senang dengan 

aktivitas mendengarkan, maka seorang guru harus 

menerangkan dan menjelaskan dengan metode ceramah.  

 Siswa yang senang dengan aktivitas latihan/praktek, maka 

seorang guru harus bisa mengkombinasikan antara metode 

ceramah dengan metode drill/latihan, dan lain-lain.  

Upaya guru adalah usaha seseorang guru dalam memberikan 

pelayanan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran.
64

 Guru 

merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. 

Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian 

untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Dengan demikian 

guru adalah orang dewasa yang bertugas selain mengajar, melayani, juga 

mendidik. Oleh karena itu, upaya seorang guru sangat menentukan di dalam 

membuahkan hasil proses pembelajaran yang efektif.  
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Para ahli sepakat bahwa guru merupakan kunci satu-satunya dalam 

proses belajar mengajar, terutama apabila dilihat dari segi nilai lebih yang 

dimiliki oleh guru dibandingkan dengan siswanya. Nilai lebih tersebut 

disamping unsure pembeda antara seorang guru dengan murid sebagai 

peserta didik juga berpotensi menjadi penyebab timbulnya kesalah pahaman 

antara guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar.  

Kegiatan mengajar juga merupakan suatu aktifitas yang kompleks, 

oleh karena itu, apabila seorang guru tidak memiliki kemampuan untuk 

memahami serta menyelami karakter tiap-tiap murid maka akan sangat sulit 

bagi guru untuk meningkatkan minat belajar siswa utamanya terhadap 

bidang studi Pendidikan Agama Islam.  

Sebagai pelaku utama di lapangan yang berhadapan langsung dengan 

siswa, guru sangat penting peranannya dalam pencapaian tujuan. dalam 

mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi dimana guru dapat dengan baik 

dalam menyampaikan pelajaran, terutama dalam menghadapi siswa yang 

minat belajarnya kurang.  

Adanya beberapa variable yang dapat digunakan oleh seorang guru 

dalam upayanya meningkatkan minat belajar siswa antara lain:  

1. Melibatkan Siswa secara Aktif dalam proses Pembelajaran  

Mengajar adalah membimbing kegiatan siswa sehingga ia mau 

belajar sebagaimana William Borton, “Teaching is the guidance of 

learning activities, teaching is for porpose of aiding the pupil learn”. 
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Artinya, aktifitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan belajar 

mengajar karena siswa sebagai subyek didik adalah yang merencanakan 

dan ia sendiri yang melaksanakan belajar. 
65

 

Kenyataan yang ada selama ini adalah guru beranggapan bahwa 

siswa hanya sebagai objek yang dapat dibentuk sesuai dengan kehendak 

guru. Padahal kita tahu bahwa aktifitas siswa sangat penting dalam 

membentuk karakter masing-masing siswa, sehingga dapat merubah 

prilaku siswa sebagaimana tujuan pendidikan.  

Sedangkan yang dimaksud dengan aktifitas siswa dalam proses 

belajar mengajar dapat berupa aktifitas jasmani dan mental yang dapat 

digolongkan menjadi: 

a. Aktifitas penglihatan (Visual Activites) seperti membaca, eksperimen 

dan demonstrasi.  

b. Aktifitas lisan (Oral Activities) seperti bercinta, Tanya jawab, 

membaca sajak, diskusi dan menyanyi.  

c. Aktifitas mendengarkan (Listening Activities) seperti mendengarkan 

penjelasan guru, mendengarkan ceramah dan mendengarkan 

pengarahan.  

d. Aktifitas gerak (Motor Activities) seperti senam atletik, menari dan 

menulis.  
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e. Aktifitas Menulis(Writing Activities) seperti mengarang, membuat 

makalah, membuat surat dan lain-lain.
66

 

Ada beberapa cara untuk meningkatkan keterlibatan atau aktifitas 

siswa dalam proses pembelajaran, diantaranya:  

a. Mengenali dan membantu anak yang kurang terlibat, menyelidiki apa 

yang menjadi penyebab dan usaha apa yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan partisipasi siswa tersebut.  

b. Menyiapkan siswa secara tepat. Persyaratan apa saja yang diperlukan 

siswa untuk mempelajari tugas belajar yang baru.  

c. Menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan individual siswa.  

Cara-cara tersebut dapat dilakukan seorang guru sehingga dapat 

meningkatkan usaha dan keinginan siswa untuk berperan aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar.  

2. Memusatkan Perhatian 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa timbulnya minat juga 

tergantung dengan pemusatan perhatian yang merupakan faktor internal 

seseorang. Pada dasarnya antara minat dan perhatian memiliki titik 

kesamaan. Perbedaannya, minat sifatnya menetap pada masing-masing 

individu, sedangkan perhatian sifatnya lebih sementara.  

Perhatian ada dua macam, yaitu perhatian terpusat (terkonsentrasi) 

dan perhatian terbagi (tidak terkonsentrasi). Perhatian terkonsentrasi 
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adalah perhatian yang terpusat pada satu objek saja, sedangkan perhatian 

yang tertuju pada beberapa hal sekaligus dalam satu waktu.  

Adapun teknik yang dapat digunakan guru untuk dapat memusatkan 

perhatian siswa, antara lain:  

a. Memberikan ilustrasi-ilustrasi secara visual, misalnya dengan 

mengalihkan pandangan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain tanpa 

memutuskan kontak pandangan baik terhadap kelompok maupun 

terhadap individu siswa.  

b. Memberikan komentar secara verbal melalui kalimat-kalimat yang 

segar tanpa keluar dari konteks materi pelajaran yang dibahas.
67

 

c. Menunjukkan sikap dan penampilan yang menarik. Penampilan guru 

sangat besar pengaruhnya terhadap perhatian dan antusiasme siswa 

dalam belajar.  

Oleh karena itu, guru harus berusaha untuk memusatkan perhatian 

siswa sehingga pelajaran yang diberikan dapat diterima dan dipahami 

dengan baik oleh siswa.  

3. Memberikan Motivasi 

Motif adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan sesuatu, sedangkan motivasi suatu proses untuk 
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menggerakkan motif-motif perubahan atau tingkah laku untuk memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu.
68

 

Motivasi ada dua; pertama, motivasi instrinsik, yaitu motivasi yang 

timbul dari dalam individu sendiri tanpa ada paksaan dari luar atau dari 

orang lain. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul sebagai 

akibat adanya pengaruh dari luar individu.
69

 

Guru sebagai seorang pendidik yang memiliki tujuan dalam 

pengajaran untuk merubah tingkah laku siswa, harus bisa membangkitkan 

motivasi dalam diri siswa sehingga ia mau melakukan kegiatan 

belajarnya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru, 

sebagai upaya membangkitkan motivasi dalam diri siswa, antara lain:  

a. Memberi angka atau nilai, karena terkadang siswa belajar hanya 

karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi, bukan karena ia ingin 

pandai.  

b. Hadiah; pemberian hadiah bagi siswa yang berprestasi dapat juga 

menimbulkan motivasi dalam diri siswa yang lain karena timbulnya 

keinginan mendapat penghargaan juga.  

c. Persaingan; guru dapat menciptakan persaingan dalam strategi 

pengajarannya sebagai upaya membangkitkan minat belajar 
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siswanya, tetapi persainganyang dimaksud adalah persaingan yang 

positif.  

d. Pujian; pujian diberikan pada siswa yang memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan. Pujian merupakan motivasi yang baik bila 

diberikan secara benar dan beralasan.
70

 

Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai 

motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Untuk memeperoleh hasil belajar yang optimal, 

guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa, diantaranya 

adalah:  

a. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai  

b. Membangkitkan minat siswa  

c. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

d. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa  

e. Berikan penilaian 

f. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa  

g. Ciptakan persaingan dan kerjasama
71
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Akan tetapi segala cara yang dilakukan oleh guru untuk 

membangkitkan motivasi siswa harus dilaksanakan pada waktu yang 

tepat, karena tidak semua cara itu baik untuk perkembangan jiwa siswa.
72

 

4. Prinsip kooperatif dan individualisasi  

Prinsip kooperasi maksudnya adalah belajar atau bekerja bersama. 

Prinsip ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena dapat 

membangkitkan jiwa sosial antara siswa dan antara guru dengan siswa 

sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Sedang prinsip individualisasi 

adalah bahwa setiap siswa itu individu yang berbeda, baik dalam 

menerima, memahami, menghayati dan menganalisa pelajaran yang 

diberikan oleh guru.
73

 

Oleh karena itu, untuk menjadi pendidik yang baik, kita harus bisa 

dan berusaha menyesuaikan materi yang baik, kita harus bisa dan 

berusaha menyesuaikan materi yang diajarkan dalam setiap kondisi siswa. 

Dengan mengetahui dan melayani perbedaan-perbedaan siswa dalam 

pelajaran, maka dimungkinkan potensi masing-masing dapat berkembang 

secara optimal.  
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5. Peragaan dalam pengajaran   

Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud 

member kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikannya 

sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa.
74

 

Waktu guru mengajar didepan kelas, harus berusaha menunjukkan benda-

benda yang asli. Bila mengalami kesukaran boleh menunjukkan model, 

gambar, benda tiruan, atau menggunakan media lainnya seperti radio, 

tape recorder, TV dan lain sebagainya. Dengan pemilihan media yang 

tepat dapat membantu guru menjelaskan pelajaran yang diberikan. Juga 

membantu siswa untuk membentuk pengertian di dalam jiwanya. 

Disamping itu mengajar dengan menggunakan bermacam-macam media 

akan lebih menarik perhatian anak, lebih merangsang anak untuk berfikir. 

Guru diharapkan dapat membina membuat alat-alat media yang 

sederhana, praktis dan ekonomis bersama siswa, dan efektif untuk 

pengajaran.
75

 

Dengan peragaan, diharapkan proses belajar mengajar terhindar dari 

varbalisme atau hanya tahu kata-kata yang disampaikan oleh guru tapi 

tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Dari itu peragaan sangat penting 

digunakan terutama terhadap siswa tingkat dasar.  
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