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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian  

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMA Antartika Surabaya  

Dalam kehidupan suatu bangsa pendidikan mempunyai peranan yang 

sangat penting, untuk menjamin perkembangan kelangsungan hidup suatu bangsa 

maka melalui BAB XIII Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa : “ 

Pendidikan yang dimaksud adalah harus diusahakan, diselenggarakan oleh 

pemerintah sebagai suatu sistem pengajaran nasional”.  

Maka dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta 

Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di wilayah Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Banyu Urip perlu didirikan unit lembaga pendidikan baru yang setara 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dapat menampung tamatan dari SMP 

seluruh Kecamatan Sawahan maupun di luar Kecamatan Sawahan dan 

diharapkan seluruh anak dapat bersekolah untuk memperoleh kesempempatan 

belajar yang lebih baik/tinggi sehingga dapat meningkatkan mutu kualitas SDM 

nya dan inilah sebagai landasan pegangan hidup dalam bermasyarakat agar tidak 

menggantungkan diri kepada orang lain dan pada akhirnya dapat hidup mandiri.  

Untuk mewujudkan berdirinya unit lembaga pendidikan baru tersebut 

sangat didukung hal-hal sebagai berikut:  
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1. Belum adanya lembaga setara SMA di sekitar kecamatan Sawahan 

baik negeri maupun swasta  

2. Masih rendahnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke 

jenjang lebih tinggi karena tidak adanya pilihan lembaga pendidikan 

yang mereka kehendaki  

3.  Sebagian besar kondisi masyarakat sekitar ekonominya masih lemah 

sehingga cenderung anak disuruh membantu orang tua dan harus 

bekerja ke pabrik-pabrik disekitarnya 

4. Pengaruh perkembangan anak belajar terhadap lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari tanpa control orang tua / wali murid cenderung 

kearah negative (nakal) 

Hingga pada akhirnya pada tahun 1979 Yayasan Wahyuhana mendirikan 

sebuah unit lembaga pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) yaitu SMA Antartika Surabaya.   

SMA Antartika Surabaya merupakan Sekolah Menengah Tingkat Atas di 

bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Wahyuhana Surabaya, dengan 

status masih terakridatasi B dan didirikan pada tahun 1979.   

SMA Antartika Surabaya berlokasi di Jalan Banyu Urip Kidul II no. 37 

Kecamatan Sawahan Kelurahan Banyu Urip Kabupaten Surabaya.  

Lokasi SMA Antartika dekat dengan kawasan Pasar Kupang atau Banyu Urip, 

dan bisa dijangkau dengan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. SMA 

Antartika Surabaya memiliki sarana belajar yang memadai yang terdiri dari tiga 
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ruang kelas dan mampu menampung 110 siswa. Hal ini cukup memadai untuk 

berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat. Karena selama ini dikelola oleh pengelola administrasi 

dan pengajar yang kreatif, dinamis, inovatif dan kreatif di bidangnya. Kurikulum 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar di SMA Antartika Surabaya 

menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dengan ciri khas 

TIK (Teknologi Informasi dan Komputer).  

Berbagai fasilitas yang disediakan oleh SMA Antartika Surabaya 

diantaranya ruang multimedia, Perpustakaan, Laboratorium serta fasilitas 

lainnya.  

Berikut adalah prestasi-prestasi yang diraih siswa-siswi SMA Antartika 

Surabaya yang kebanyakan bergerak dibidang seni diantaranya:  

1. Juara I : penyanyi vocal dangdut SMA / SMK yang diselenggarakan 

oleh Kecamatan Sawahan tahun 2007 

2. Juara II : festifal Band yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 

Surabaya dalam acara memperingati 100 tahun Hardiknas tahun 2008  

3. Juara X : Penyanyi Pop yang diselenggarakan Kecamatan Sawahan 

tahun 2009  

4. Juara I : Penyanyi Campursari Tunggal diselenggarakan oleh 

kecamatan Sawahan pada tahun 2007 

5. Juara I : Penyanyi Tunggal Dangdut dengan Penari Latar yang 

diselenggarakan Kecamatan Sawahan pada tahun 2007  
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6. Juara I : Penyanyi Pop yang diselenggarakan kecamatan Sawahan pada 

tahun 2007  

7. Juara III : Desain Textil dalam acara Pekan Seni Surabaya tahun 2008  

8. Juara X : Penari dan penyanyi Latar Campursari yang diselenggarakan 

oleh Dinas Pendidikan Surabaya tahun 2008  

9. Juara X : Penyanyi Pop yang diselenggarakan oleh Kecamatan 

Sawahan pada tahun 2009  

2. Visi Dan Misi SMA Antartika Surabaya  

Visi SMA Antartika Surabaya   

Pribadi Mandiri dan berbudi mulia yang bernuansa regius untuk 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.  

Misi SMA Antartika Surabaya  

a. Mengembangkan potensi keagamaan yang meliputi aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor  dalam menjalankan dan meningkatkan keimanan 

dan keteguhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Mengebangan potensi  akademik yang meliputi aspek kognitif dan 

psikomotor guna meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

c. Mengembangkan potensi sosial pribadi siswa yang meliputi pengetahuan 

sistem nilai, sikap, dan keterampilan agar memiliki pola kehidupan yang 

adaptif sebagai warga negara dan warga masyarakat yang demokratis.  
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3. Struktur Organisasi SMA Antartika Surabaya 
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WK. Kepala 

Sekolah 

Koord. Tata Usaha  
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Wali Kelas 

Guru Mapel 

Guru BP / BK 

Siswa 
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4. Keadaan Guru Dan Karyawan SMA Antartika Surabaya 

Untuk melaksanakan tugas pendidikan di SMA Antartika Surabaya, maka 

dibutuhkan seseorang guru dan karyawan yang sangat mempunyai peran penting 

terhadap kelancaran proses pembelajaran. Dibawah ini adalah daftar nama guru 

dan karyawan di SMA Antartika Surabaya : 

Tabel 4.1 

Data Guru dan Karyawan SMA Antartika Surabaya  

 

No Nama  Jabatan  Pendidikan 

Akhir 

Guru Mata 

Pelajaran  

1 Drs. Mashudi Toha  Kepala 

Sekolah 

S2 - 

2 Azhari, S.Pd  Guru  S1  Matematika  

3 NoritaPrasetya 

Wardani, S.Pd 

Guru  S2 Bhs. Inggris  

4 Karti, S.Pd Guru  S1 Bhs. Indonesia  

5 Dra. Vera Pawaradini  Guru  S1 Penjaskes/orkes  

6 Drs. H. Muzammil  Guru  S1  IPS  

7 Drs. Suheriyanto  Guru  S1  PKN 

8 Achmad Fatoni, S.Pd.  Guru  S1 IPA 

9 Suwarno, S.Pd.  Guru  S1 BK 

10 Suki, S.Pd Koord. S1 - 
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Tata Usaha  

11 Moh. Jalil, S.Pd Guru S1 Akutansi  

12 Dakir, S.Pd.  Guru  S1 BK 

13 Ahmad Zainuri, S.Pd Guru  S1 Bhs. Jawa  

14 Mustiko Rini, S.Pd  Guru S1 Seni Budaya  

15 Syaiful Ghozi, S.Pd GTT S1 PAI  

16 Zainal Abidin, S.Pd GTT S1 TIK  

17 Siti Asnawiyah, S.Pd GTT S1 Al-Qur’an  

18 M. Choiron  PTT SMA  - 

19 Anik  PTT SMA - 

20 M. Muslikan PTT SMA - 

21 Budi Setiawan  PTT SMA - 

23 Nur Hasan  PTT SMA - 

24 M. Ari Hendrianto PTT SMA - 

25 Ainul Wahib  PTT SMA - 

 

5. Keadaan Siswa SMA Antartika Surabaya  

Seperti halnya dengan guru siswa juga merupakan salah satu komponen 

dalam pendidikan, tanpa siswa maka proses belajar mengajar tidak akan berhasil. 

Keadaan siswa SMA Antartika Surabaya ini sangat baik.  
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Lebih jelasnya mengenai jumlah murid yang ada di SMA Antartika 

Surabaya dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 4.2  

Data Siswa SMA Antartika Surabaya 

 

Kelas Jenis Program Jumlah Kelas  Jumlah Siswa  

X Umum  1 24 

XI IPA 1 20 

XI IPS 1 22 

XII IPA 1 11 

XII IPS  1 11 

 

6. Keadaan Sarana Dan Prasarana SMA Antartika Surabaya  

Adapun sarana dan prasarana yang berada di SMA Antartika Surabaya 

yaitu berupa gedung bangunan yang seluruhnya dapat dikatakan baik dengan 

rincian sebagai berikut :  

Tabel 4.3  

Data Sarana Dan Prasarana SMA Antartika Surabaya  

 

NO Uraian  Jumlah Keterangan  

1 Ruang kelas  1 Baik  

2 Ruang multimedia  1 Baik  

3 Laboratorium IPA 1 Baik  
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4 Laboratorium komputer  1 Baik  

5 Perpustakaan  1 Baik  

6 Ruang ibadah  1 Baik  

7 Ruang kepala sekolah  1 Baik  

8 Ruang guru  1 Baik  

9 Ruang tata usaha  1 Baik  

10 Ruang kelas X 1 Baik  

11 Ruang kelas XI 1 Baik  

12 Ruang kelas XII 1 Baik  

13 KM/WC guru  2 Kurang Baik  

14 KM/WC Siswa  2 Kurang Baik  

15 Koperasi  1 Baik  

16 Kantin  1 Kurang baik  

17 Ruang musik  1 Kurang baik  

18   Pos Satpam  1 Baik  

 

B. Deskripsi Data Penelitian  

Dalam penyajian data ini, peneliti menulis hasil dari pengumpulan data 

selama berada di lapangan. Yang berupa observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi. Dari pengumpulan data tersebut peneliti akan mendiskripsikan 

dalam masalah yang akan di bahas sebagai berikut:  
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Sesuai dengan visi dan misi sekolah maka diharapkan agar lulusannya 

berpotensi dan bertanggung jawab, mampu menggapai cita-cita dan melanjutkan 

ke jenjang yang lebih tinggi serta berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya 

dalam berbagai aspek. 

Salah satu upaya tersebut juga Nampak dalam bidang studi PAI yang pada 

penulisan ini menjadi topik / bahasan utama.  

Upaya peningkatan minat siswa terhadap pelajaran Pendidikan Agama 

Islam tersebut tidak hanya dilakukan oleh guru sebagai fasilitator belajar tetapi 

juga dilakukan oleh kepala sekolah dan para siswanya. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam surat Al-Insyiroh ayat: 5-6 : 

                      

Artinya : “ karena sesunnguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan itu ada kemudahan “ 

(Q.S Al-Insyiroh : 5-6)  

Ayat ini diulang dua kali sebagai penegasan untuk meyakinkan 

hendaknya tidak mudah putus asa jika menemui kesulitan dalam perjuangan, 

jika bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk keluar dari kesulitan dengan 

disertai usaha keras, insya allah akan keluar dari kesulitan itu, yaitu Allah 

akan member jalan keluar.  
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Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat siswa 

terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut dapat kita lihat uraian 

berikut ini: 

a. Upaya yang dilakukan Sekolah 

1. Setiap hari kamis dilakukan tartil qur’an.  

2. Membuat kajian ilmiah tentang Pendidikan Agama Islam selama tiga 

minggu sekali.  

3. Setiap bulan Ramadhon siswa dikirim ke pesantren untuk mengikuti 

pondok ramadhon. 

Menurut Bapak Toha yang juga sebagai kepala sekolah di SMA 

Antartika Surabaya mengatakan :  

“ banyak hal yang saya lakukan untuk anak-anak yaitu, membuat kajian 

agama islam khususnya, kemudian, kemudian waktu akhir kelas XII dalam 

ujian praktiknya harus bisa menguasai membaca Al Qur’an sehingga setelah 

pelajaran khususnya hari kamis diadakan tartil Al Qur’an sehingga nantinya 

anak-anak sebagai orang islam bisa membaca Al Qur’an dengan baik selain 

upaya untuk sholat dan lainnya. Selain itu anak-anak di waktu bulan 

Ramadhan itu dari osisnya atau perwakilan itu dikirim ke pondok Ramadhan 

sehingga nanti selesai dan pulang nanti bisa menyampaikan apa yang telah 

didapat di pondok Ramadhan ke teman-temannya secara bertahap akan bisa 

senang dengan pendidikan agama islam, mungkin memahami betul tidak 

hanya formalitas saya siswa islam tapi ndak bisa ngaji ya rugi harus bisa 

ngaji harus bisa sholat dengan baik dan bisa menjiwai sebagai orang islam 

itu sendiri hanya itu saja “.
88

 

 

                                                             
88

 Pernyataan  kepala sekolah, Bapak Mashudi Toha,wawancara Pribadi , Surabaya, 17 Juni 

2014, jam 09.30.  
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Kajian ilmiah dilakukan oleh semua siswa SMA Antartika Surabaya 

baik kelas X, XI, dan kelas XII. Yang dimaksud dengan kajian ilmiah menurut 

Bapak Toha yaitu :  

 “Semuanya, jadi setiap kali ada undangan kadang-kadang dari 

organisasi islam kampus ada yang dari kampus UNESA dari ITATS. Kajian 

islam itu sendiri mengisi satu bulan sekali mereka satu bulan sekali datang 

saling Tanya tentang kemandirian siswa sebagai generasi muda islam untuk 

kedepannya hal-hal yang harus dialami dan sebagainya dan 

penyelenggaraannya berpindah-pindah yaitu minggu bulan pertama di 

Antartika Surabaya minggu kedua bulam kedua bisa di SMA Sejahtera jadi 

berpindahnya tempat ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan”. 

 

Menurut beliau memang benar jika anak didiknya sedikit susah untuk 

mengikuti pelajaran PAI karena mereka sedikit nakal dan susah di atur. Akan 

tetapi setelah upaya yang dilakukan oleh Bapak Toha itu diterapkan sedikit 

ada perubahan yang di tampakkan anak didiknya dengan banyak yang 

mengikuti pelajaran PAI sampai selesai.  

b. Upaya yang dilakukan Guru 

Salah satu upaya guru dalam meningkat minat siswa belajar Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Antartika adalah elibatkan anak 

didik secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga di dalam kelas tidak 

hanya didominasi guru.  

Upaya guru melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

dilakukan dengan menyajikan pembelajaran secara bervariasi. Syaiful Ghozi, 

S.Pd.  guru pengajar Mata pelajaran PAI Kelas XII memaparkan sebagai 

berikut:  
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“pada saat mengajar saya tidak selalu menggunakan metode ceramah, 

kadang-kadang saya meminta anak-anak untuk membaca, menulis, 

berdiskusi atau yang paliang sering saya lakukan biasanya diakhir 

pembelajaran saya selalu memberikan kesempatan pada anak-anak untuk 

menemukan dan menarik kesimpulan.”
89

 

 

Metode mengajar yang bervariasi di pandang efektif dalam merangsang 

siswa agar dapat berperan secara aktif dalam proses belajar mengajar karena 

di SMA Antartika Surabaya ini kesiapan siswa cukup mendukung.  

Namun demikian sebagian guru di SMA Antartika Surabaya ada juga 

yang berupaya untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran dengan menyajikan materi secara menarik. Berikut penuturan 

Fauzi Wahid, S.Ag: 

“sebagai pengajar , banyak cara yang sudah saya terapkan untuk bisa 

meningkatkan minat belajar siswa. Diantaranya; kalau materi yang 

dipelajari bisa diperaktekkan, ya anak-anak kita ajak untuk peraktek 

langsung. Lalu bagaimana kalau tidak bisa diperaktekkan?, misalnya 

seperti nikah, ya saya mengaktualisasikan materi tersebut dengan realitas 

sosial.dengan demikian Susana kelas menjadi lebih hidup”.
90

  

 

c. Upaya yang dilakukan Siswa 

Pada tiap pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa 

merupakan interaksi yang bertujuan ingin mencapai suatu tujuan tertentu 

begitu juga pada pembelajaran PAI pada kelas XII apakah ada respon positif 

dari siswa terhadap pembelajaran PAI.  

                                                             
89

 Data hasil interview dengan guru pada tanggal, 17 Juni 2014. 
90

 Data hasil interview dengan guru pada tanggal, 17 juni 2014. 
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Respon di sini adalah tanggapan, reaksi, atau jawaban dari individu atau 

masyarakat terhadap suatu objek dan pengamatan. Jadi itu peneliti ingin 

mengetahui bagaimana respon siswa terhadap upaya yang dilakukan Kepala 

Sekolah dan Guru Mata Pelajaran PAI.  

Dari angket yang telah disebarkan, diharapkan dapat diketahui respon 

siswa terhadap upaya meningkatkan minat belajar PAI. Adapun rincian 

prosentase sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Daftar Siswa Kelas XII SMA Antartika Surabaya 

 

No Nama  Kelas  

1 Agus  XII 

2 Anggun PM XII 

3 Avalya Yasmin  XII 

4 Dewi Masruroh  XII 

5 Erfina Nurulita A XII 

6 Hena Mahmudah  XII 

7 Ika Pitri H XII 

8 Linda Sari  XII 

9 Lucky Saputra  XII 

10 M. Arief K  XII 

11 M. Erik  XII 
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12 M. Syafi’i XII 

13 M. Thoriq  XII 

14 Mamik Restu N XII 

15 Nabilatul Adha XII 

16 Sandico Suardi W XII 

17 Sukmawati N.F XII 

18 Taufik  XII 

19 Widyawati  XII 

20 Yollanda XII 

21 Zhenny Putri Diana XII 

 

Dari angket yang telah disebarkan, diharapkan dapat diketahui respon 

siswa terhadap upaya meningkatkan minat belajar pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Adapun rincian prosentase sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Tentang kedisiplinan siswa masuk kelas tepat waktu   

NO Alternatif Jawaban  F P 

1 Ya  19 95% 

2 Kadang-Kadang 2 4,7% 

3 Tidak Pernah 0 0 

N (Jumlah Frekuensi) 21 100% 
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Dari hasil prosentase di atas, dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

siswa cukup baik, terbukti dengan banyaknya siswa yang menjawab “iya”, 

yakni 95%, dan 4,7% siswa yang menjawab “kadang-kadang”, sedangkan 

tidak ada siswa yang menjawab tidak. Sehingga hasil prosentase tersebut di 

atas tergolong baik.  

Tabel 4.6  

Tentang kedisiplinan siswa dalam memgikuti pelajaran dari 

awal sampai akhir pelajaran 

NO Alternative Jawaban  F P 

1 Ya  15 71% 

2 Kadang-Kadang 4 19% 

3 Tidak Pernah  2 9,5% 

N (Jumlah Frekuensi) 21 100% 

 

Dari hasil prosentase di atas, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan 

siswa dalam mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir pelajaran cukup baik, 

terbukti dengan banyaknya siswa yang menjawab “iya”, yakni 71%, dan 19% 

siswa yang menjawab kadang-kadang, sedangkan 9,5% siswa yang menjawab 

tidak. Sehingga hasil prosentase di atas tersebut di atas tergolong cukup. 
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Tabel 4.7  

Tentang respon siswa terhadap mendengarkan penjelasan guru 

dengan baik  

No Alternatif Jawaban F P 

1 Ya 6 29% 

2 Kadang-Kadang 11 52% 

3 Tidak  4 19% 

N (Jumlah Frekuensi)  21 100% 

 

Dari hasil prosentase di atas, dapat di simpulkan bahwa kebanyakan siswa 

jarang mendengarkan penjelasan dari guru. Terbukti dari banyaknya siswa yang 

menjawab “kadang-kadang”, yakni 52% dan 29% siswa menjawab “iya” , sedangkan 

19% siswa yang menjawab “tidak”. Sehingga hasil prosentase tersebut tergolong  

Cukup.  

Tabel 4.8 

Respon siswa tentang keaktifan di kelas dengan cara bertanya  

NO Alternatif Jawaban  F P 

1 Ya 5 24% 

2 Kadang-Kadang 12 57% 

3 Tidak 4 19% 

N (Jumlah Frekuensi)  21 100% 
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 Dari hasil prosentase di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa jarang 

bertanya kepada guru atau teman ketika mengalami kesulitan. Terbukti dengan 

adanya sedikit siswa yang menjawab “iya” yakni 24% , dan 57% siswa menjawab 

“kadang-kadang”, sedangkan 19% siswa menjawab “Tidak” . Sehingga hasil 

prosentase di atas tergolong Cukup.  

Tabel 4.9 

Respon tentang kesenangan siswa mengikuti Pelajaran PAI 

NO Alternatif Jawaban F  P  

1 Ya  15 71% 

2 Kadang-kadang  4 19% 

3 Tidak  2 9,5% 

N (Jumlah Frekuensi) 21 100% 

 

Dari hasil prosentase di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa senang 

mengikuti pelajaran PAI itu terbukti siswa memilih jawaban “iya” sebanyak 71%,dan 

19% siswa yang menjawab “kadang-kadang”, sedangkan 9,5% siswa yang menjawab 

“tidak”. Sehingga hasil prosentase tersebut diatas tergolong Cukup.  
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Table 4.10 

Respon tentang minat siswa belajar mata pelajaran PAI  

NO Alternatif Jawaban  F P 

1 Ya  20 95% 

2 Kadang-kadang 1 4,7% 

3 Tidak  0 0 

N (Jumlah Frekuensi) 21 100% 

 

Dari hasil prosentase di atas, dapat disimpulkan bahwa minat siswa belajar 

mata pelajaran PAI sangat baik. Terbukti dengan banyaknya siswa menjawab “iya”, 

yakni 95%, dan 4,7% siswa yang menjawab “kadang-kadang”, sedangkan tidak ada 

siswa yang menjawab “tidak”. Sehingga hasil prosentase tersebut di atas tersebut 

tergolong Baik. 

Table 4.11 

Respon siswa tentang kesulitan dalam belajar PAI 

NO Alternatif Jawaban  F P 

1 Ya 6 29% 

2 Kadang-Kadang 11 52% 

3 Tidak  4 19% 

N (Jumlah Frekuensi)  21 100% 
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Dari hasil prosentase di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa kadang-

kadang kesulitan dalam belajar terbukti dengan banyaknya sisa yang menjawab 

Kadang-kadang yakni 52%, dan 29% siswa menjawab iya, sedangkan siswa yang 

menjawab tidak hanya 19%. Sehingga hasil prosentase tersebut tergolong Cukup.  

Table 4.12 

Respon siswa tentang materi yang menurutnya sulit  

NO Alternatif Jawaban  F P 

1 Fiqih  12 57% 

2 Al Qur’an Hadits  5 24% 

3 SKI  4 19% 

N (Jumlah Frekuensi)  21 100% 

 

Dari hasil prosentase diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa 

memilih pelajaran Fiqih sebagai mata pelajaran yang sulit yakni 57% siswa memilih 

jawaban Fiqih, dan 24% siswa memilih jawaban Al Qur’an Hadits sebagai mata 

pelajaran yang sulit sedangkan 19% siswa yang memilih pelajaran SKI. Sehingga 

mata pelajaran Fiqih lah yang menurut siswa sebagai pelajaran yang sulit. 

Tabel 4.13  

Respon siswa tentang cara mengajar guru mata pelajaran PAI  

NO  Alternatif Jawaban  F P 

1 Senang  17 81% 
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2 Tidak Senang 3 14% 

3 Sangat Senang 1 4,8% 

N (Jumlah Frekuensi) 21 100% 

 

Dari hasil prosentase di atas, disimpulkan bahwa para siswa senang 

dengan cara mengajar guru mata pelajaran PAI terbukti dengan banyak yang memilih 

senang yakni 81%, dan 14% siswa yang memilih tidak senang sedangkan 4,8% 

memilih sangat senang dengan cara mengajar guru PAI. Sehingga hasil prosentase di 

atas terbukti banyak siswa yang senang dengan cara mengajar guru mata pelajaran 

PAI.  

Tabel 4.14 

Respon siswa tentang upaya meningkatkan minat belajar mata 

pelajaran PAI mereka 

NO Jawaban Alternatif  F P 

1 Belajar kelompok 2 9,5% 

2 Sering bertanya baik 

kepada guru atau teman  

15 71% 

3 Sering membaca buku mata 

pelajaran PAI  

4 19% 

N (Jumlah Frekuensi)  21 100% 

 

Dari hasil prosentase di atas terbukti bahwa kebanyakan siswa memilih 

“sering bertanya baik kepada guru atau teman” yakni 71%, dan 19% yang memilih 
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“sering membaca buku pelajaran PAI” sedangkan 9,5 % siswa memilih “belajar 

kelompok”. Jadi hasil prosentase diatas menunjukkan bahwa kebanyakan siswa 

berupaya dengan sering bertanya kepada guru dan teman untuk meningkatkan minat 

belajar mereka khususnya di dalam mata pelajaran PAI.  

Dari hasil prosentase diatas secara keseluruhan, untuk mengetahui hasil 

tentang respon siswa, maka dengan cara mengambil semua jawaban ideal (a) dari 

masing-masing item kemudian dibagi banyaknya jumlah item yang ada.
91

 Dengan 

bukti sebagai berikut:  

Mx      = 
∑ 

 
  

=
   

  
 

=    

Sehingga dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap minat belajar 

PAI tergolong “Cukup Baik“ karena diantara 56%-75%.  

C. Analisis Data    

Pada awal penulisan ini telah diungkapkan bahwa tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana minat siswa terhadap 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, juga untuk mengetahui upaya-upaya yang 
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dilakukan di SMA Antartika Surabaya dalam meningkatkan minatsiswanya 

terhadap pelajaran tersebut.  

Pada analisa data ini akan penulis gambarkan tentang minat siswa kelas 

XII pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Antartika Surabaya.  

Sesuai dengan data-data yang penulis proleh melalui observasi, 

partsipan maupun wawancara dapat disimpulkan bahwa secara umum minat 

siswa terhadap bidang studi Pendidikan Agama Islam cukup baik.  

Indikator dari adanya minat siswa yang penulis anggap cukup baik 

tersebut ditunjukkan oleh sikap siswa pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung Susana terlihat santai.  

Setelah selesainya pemberian materi, siswa dengan aktif mengajukan 

pertanyaan dan guru member kesempatan pada siswa lain untuk memberikan 

kesempatan pada siswa lain untuk memeberikan jawaban sebelum guru 

menjawabnya sendiri. Dan pada kesempatan lain guru memberikan 

pernyataan yang segera ditanggapi oleh siswa.  

Hal ini dapat diartikan sebagai adanya minat / perhatian yang cukup 

baik dari siswa. Satu hal yang menonjol selama kegiatan berlangsung yaitu 

hubungan yang baik antara guru dan siswa dan sebagian besar siswa senang 

dengan cara mengajar guru PAI, dimana hal tersebut dapat menimbulkan 

minat siswa terhadap pelajaran PAI.  

Dan yang tidak kalah menarik yaitu perhatian guru PAI terhadap belajar 

siswa dimana perhatian guru kepada siswa ketika pelajaran berlangsung 
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sangatlah penting, karena dengan memperhatikan belajarnya para siswa, guru 

akan mengetahui keadaan siswa yang sebenarnya serta mengetahui keadaan 

siswa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Dengan begitu guru akan 

mudah menyampaikan pelajaran yang memenuhi sasaran kepada siswanya.  

Begitu pula dengan siswanya, mereka akan termotivasi untuk lebih giat 

lagi dalam belajarnya.  

Adapun upaya dilakukan dalam meningkatkan minat belajar siswa 

terhadap pelajaran PAI tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Upaya yang dilakukan sekolah 

1. Setiap hari kamis selalu diadakan tartil Qur’an 

2. Membuat kajian ilmiah tentang Pendidikan Agama Islam selama 

tiga minggu sekali  

3. Setiap bulan Ramadhan salah satu siswa dikirim ke pesantren 

untuk mengikuti pondok romadhon.    

b. Upaya yang dilakukan guru  

1. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran  

2. Menyajikan pembelajaran yang bervariasi  

3. Melakukan pendekatan secara individual  

c. Upaya yang dilakukan siswa  

1. Bertanya baik kepada guru atau teman  

2. Mengadakan belajar kelompok  
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3. Membaca buku PAI setelah atau sebelum pelajaran dimulai baik 

disekolah maupun dirumah  

Dengan demikian dengan adanya minat siswa yang baik ini tidak luput 

dari adanya peran guru sebagai fasilitator, moderator, dan motivator belajar. 

Karena minat merupakan komponen yang penting dalam kehidupan pada 

umumnya dan alam pendidikan serta pengajaran pada khususnya. 


