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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Secara formal dan instituonal, sekolah dasar masuk dalam kategori pendidikan 

dasar. Pendidikan dasar menurut undang-undang sistem pendidikan Nasional No. 20 

tahun 2003 pasal 17 ayat 1 dan 2 merupahkan jenjang pendidikan yang dilandasi 

jenjang menengah, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah 

ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama 

(SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sedrajat. 

Jadi, pendidikan dasar yang dimaksudkan dalam undang-undang No.20 tahun 

2003 tersebut adalah pendidikan yang berbentuk sekolah dasar atau madrasah 

ibtidaiyah dan sekolah dasar saja, tetapi juga pada sekolah menengah pertama. 

Dengan kata lain, yang dimaksud pendidikan dasar dalam undang-undang tersebut 

adalah pendidikan wajib 9 tahun, yakni sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah 

pertama, atau sejak madrasah ibtidaiyah sampai madrasah tsanawiyah. Dengan 

demikian, sekolah dasar masuk kategori pada pendidikan dasar.1 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru merupakan sumber inspirasi dan 

motivasi bagi siswa untuk mencapai aktivitas pembelajaran dan hasil belajar yang 

                                                           
1
 Ahmad. Susanto,Teori Belajar & pembelajaran di Sekolah Dasar,(Jakarta: Prenadamedia 

Group,2013),hlm.69 
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maksimal, keberhasilan belajar dapat dilihat dalam bentuk perubahan tingkah laku 

siswa secara menyeluruh yang terdiri antara unsur kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hasil belajar yang baik adalah bersifat 

menyeluruh. Agar memperoleh hasil yang optimal, proses belajar mengajar harus 

dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terorganisasi secara baik. Kemudian dalam 

proses belajar mengajar tersebut, guru sebagai pengajar dan siswa sebagai subjek 

belajar dituntut adanya profil kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan, 

kemampuan, sikap dan tata nilai serta sifat-sifat pribadi, agar proses itu dapat 

berlangsung dengan efektif dan efisien.2 

Pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar disekolah 

yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Artinya merupakan proses terjadinya 

interaksi antara guru dan siswa dalam penyampaian bahan pelajaran kepada siswa 

untuk mencapai tujuan pengajaran.3 

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. 

Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, 

damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan 

umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi 

menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di 

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pendidikan Agama dimaksudkan 

                                                           
2
 Sardiman. A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hal. 19-20 

3 Ahmad. Sabir, Setrategi Belajar Mengajar (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hal. 2 
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untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 

mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan 

dari pendidikan Agama. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, 

pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan 

potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi 

yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan.4 

Sejarah Kebudayaan Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa 

agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang 

bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk 

menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, 

disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini 

mendorong dikembangkannya standar kompetesi sesuai dengan jenjang persekolahan  

yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri: lebih menitik beratkan pencapaian 

kompetensi secata utuh selain penguasaaan materi, mengakomodasikan keragaman 

kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia, memberiklan kebebasan yang 

lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program 

pembelajaran seauai dengan kebutuhan dan ketersedian sumber daya pendidikan. 

                                                           
4
 Fitri. Ovianti,Metodologi Studi Islam,(Jakarta: Rajawali Pers,2011),hlm.1 
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Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu 

berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun 

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban 

bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi 

tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul  dalam pergaulan masyarakat baik 

dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. Pendidik diharapkan dapat 

mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat 

dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan 

masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan 

Pendidikan Agama Islam.5 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau akttivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan antara diri sendiri dengan 

suatu di luar diri sendiri. Semangkin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semangkin 

besar minat. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang di 

pelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 

karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar ia tidak memperoleh 

kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih muda dipelajari 

dan di simpan kerena minat menambah kegiatan belajar.6 

Dari hasil wawancara dengan guru Mata pelajaran pendidikan agama islam, bahwa 

pengajaran di MI Hijriyah II Palembang, hanya berupa transper ilmu pengetahuan  dari guru 
                                                           

5
 A. Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam,(Bandung: Misan,1991),hlm.50 

6 Slameto,Psikologi belajar,(Jakarta:Rineka Cipta,2010),hal.180 
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ke siswa, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran terutama pada pelajaran Pendidikan 

agama islam, artinya guru menerangkan materi kemudian siswa di berikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan atau bertanya mengenai materi yang tekah di sampaikan, namun 

demikian masih banyak siswa yang kurang berminat dalam proses pembelajaran, salah 

satunya mata pelajaran pendidikan agama islam sehingga minat belajar siswa menjadi 

rendah. Namun semua guru mempunyai harapan yang tinggi terhadap hasil dan prestasi siswa 

agar sama siswanya mendapat nilai yang lebih baik. 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti terdorong untuk meneliti 

tentang ”Analisis Penyebab Rendahnya Minat Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI Hijriyah I I Palembang ”. 

 
B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat teridentifikasi 

beberapa masalah, yaitu: 

a. Sumber belajar masih terfokus pada buku pegangan dan guru kelas 

b. Siswa mengalami kejenuhan membaca  buku teks sejarah kebudayaan 

islam 

c. Kurangnya keaktifan guru dalam mengelolah kelas sehingga aktivitas siswa 

hanya menonton saja. 

d. Dalam interaksi belajar mengejar ditemukan adanya bermacam-macam 

keadaan yang dialami oleh siswa sehingga berpengaruh pada minat belajar 

siswa. 
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e. Kurangnya interaksi berbagi pengetahuan sesama teman sekelas. 

f. Kurangnya kemampuan mengingat informasi yang telah diberikan. 

2. Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu lebar dan merambah ke masalah 

lain, perlu adanya pembatasan masalah secara jelas, yaitu berkisar pada 

Analisis Penyebab Rendahnya Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di MI Hijriyah 2 Palembang 

 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanah minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah 

kebudayaan islam di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II Palembang 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: minat belajar siswa dan faktor-

faktor yang pengaruhi rendahnya minat belajar siswa pada mata Sejarah 

Kebudayaan Islam di Madrasah ibtidaiyah Hijriyah II Palembang tahun 

2014/2015. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 
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Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi sebagai masukan bagi 

lembaga-lembaga pendidikan yang berguna meningkatkan mutu 

pendidikan, khususnya bagi para Pendidik, agar dapat mengembangkan 

pengajaran pendidikan agam islam dengan pembelajaran yang lebih 

inovatif dan menyenangkan bagi siswa. 

b. Secara Praktis 

Ada tiga macam pemikiran. Pertama, bagi guru tentang pentingnya 

memahami penyebab rendahnya minat balajar siswa pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan islam. kedua, bagi siswa agar dapat meningkatkan 

minat dan mengembangkan aktivitas pembelajaran pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam. ketiga, bagi penulis sendiri sebagai penambah 

wawasan tersendiri 

 
D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang 

relevan dengan peneliti yang sedang direncanakan. Sehubungan dengan penulis 

skripsi tentang ”Analisis Penyebab Rendahnya Minat Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II 

Palembang Tahun 2014/2015” terdapat hasil peneliti tentang Minat belajar siswa 

sebelumnya tetapi berbeda dalam pembahasannya. 

Sebagai bahan referensi sebelum menyusun skripsi berikut ini penulis akan 

menncamtumkan beberapa skripsi yang terdahulu dan serta hubungannya dengan 
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skripsi yang akan penulis teliti. Penulis menemukan tulisan yang mendukung dengan 

apa yang ingin penulis teliti, diantaranya yaitu:  

Pertama: Muhammad Baidowi 2006 132 065 (2010) Universitas PGRI 

Palembang Pengaruh Minat belajar siswa terhadap kepuasan hasil belajar pada 

mata pelajaran ekonomi akutansi kelas XI di SMA negeri 1 sungai rotan tahun 

2010/2011 Mengemuhkahkan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

bahwa minat belajar siswa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran ekonomi akutansi di SMA negeri 1 

sungai rotan sebesar 69,89% sedangkan 30,11% di pengaruhi oleh faktor lainya, 

seperti adan yasumber bacaan, bimbingan belajar dari orang tua, dan fasilitas belajar 

yang menunjang. Persamaan skripsi yang terdahulu yang di tulis oleh Muhammad 

Baidowi dengan skripsi yang sedang direncanahkan penulis adalah tentang minat 

belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Selain itu juga minat 

besar pengaruhnya terhadap belajar karena apabila dalam pembelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya 

sedangkan perbedaanya dari hasil pengujian hipotesis dinyatahkan bahwa ada 

pengaruh minat belajar terhadap kepuasan hasil belajar siswa7 

 

                                                           
7 Muhammad Baidowi “Pengaruh Minat belajar siswa terhadap kepuasan hasil belajar pada 

mata pelajaran ekonomi akutansi kelas XI di SMA negeri 1 sungai rotan tahun 

2010/2011(Plaju:Perpustakaan PGRI, 2010),hal. 
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Kedua: Waskito Retno junianto 2008 132 142.P (2011) Universitas PGRI 

Palembang Hubungan minat belajar dan perhatian orang tua dengan hasil belajar 

siswa dalam mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 jejawi tahun pelajaran 

2010/2011 Mengemuhkahkan Bahwa persentase siswa yang minat belajarnya rendah 

sangat sedikit saja yaitu 3,03% sedang persentase siswa yang minat belajarnya sedang 

mencapai seperempat dari jumlah sampel (25,76%) persentase siswa yang minat 

belajarnya tinggi mencapai sepertiga dari jumlah sampel (33,33%) dan persentase 

siswa yang minat belajarnya sangat tinggi mendapatkan persentase yang cukup besar 

mencapai (37,88%) F lebih besardari kategori lainya. Rata-rata minat belajar siswa 

57,15 pada kriteria sedang persamaan skipsi ini dengan skripsi penulis terdapat pada 

perhatian orang tua dapat dipengaruhi hasil belajar siswa hal ini disebabakan adanya 

perhatian orang tua maka siswa akan memiliki pemahaman diri sehingga 

mempunyaikepercayaan terhadap kemampuan sendiri serta memiliki visi atau 

pandangan yang cukup baik kemasa depan sedangkan perbedaanya pada skripsi ini 

dan skripsi yang akan diteliti adalah lebih menekankan hubungan minat belajar dan 

perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa.8 

 

Ketiga: Yuswati 2009 132 210.P (2013) Universitas PGRI Palembang 

Hubungan Antara lingkungan belajar dan minat belajar siswa dengan hasil belajar 

                                                           
8 Waskito Retno junianto “Hubungan minat belajar dan perhatian orang tua dengan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 jejawi tahun pelajaran 

2010/2011(Plaju:Perpustakaan PGRI, 2011),hal. 
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pada mata pelajaran Akutansi di SMK Muhammadiyah 2 palembang tahun pelajaran  

2012/2013 Mengemuhkahkan berdasarkan analisis data deskriftif dan analisis data 

inferensial menunjukan bahwa tingkat minat belajar siswa mencapai 40 orang atau 

66,7% tergolong tinggi dan 33,3% tergolong masih rendah. Sedang pretasi siswa 

yang tergolong baik mencapai 51,7 atau 31 orang dari 48 orang dan masih rendah 

48,3% atau 29 dari 48 orang siswa. Penelitian ini relevan dengan beberapa teori dan 

penelitian. Persamaan skripsi penulis dan skripsi yang terdahulu ini terdapat pada 

minat belajar siswa terhadap suatu pelajaran yang akan diterima oleh siswa 

sedangkan perbedaanya terdapat pada hubungan antara lingkungan belajar 

denganhasil belajar siswa9 

 

Keempat: Rosfiana 2007 132 312.P (2013) Universitas PGRI Palembang 

Peranan guru mingkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA 

negeri 16 Palembang Mengemuhkahkan sebagian besar peranan guru dalam 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA negeri 16 

palembang dengan persentase yang diproleh sebesar 52,84%. Terlihat pada lampiran 

skor mentah menunjukan jumlah skor total sebesar 1268 dari 24 siswa adalah 52,84 

yang diperoleh dari 1268/24=52,84. Hasil 52,84% kedalam pedoman penilaian 

peranan guru dengan interval 41-60 menunjukan kategori Cukup Berperan. 

                                                           
9 Yuswati “Hubungan Antara lingkungan belajar dan minat belajar siswa dengan hasil 

belajar pada mata pelajaran Akutansi di SMK Muhammadiyah 2 palembang tahun pelajaran  

2012/2011(Plaju:Perpustakaan PGRI, 2013),hal 
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Persamaan skripsi penulis dan dan skripsi yang terdahulu yang di tulis oleh Rosfiana 

terdapat pada suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri sedangkan perbedaanya pada 

peranan guru dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

mendorong membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai 

tujuan.10 

 

Kelima: Leni Rosdiana 2007 132 249.P (2012) Universitas PGRI Palembang 

Pengaruh minat belajar siswa di kelas plus terhadap pretasi belajar pada mata 

pelajaran akutansi di sma Muhammadiyah 1 palembang tahun ajaran 2010/2011 

Mengemuhkahkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis di atas, guna 

memberikan penjelasan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka 

dapat di simpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan anatara minat belajar siswa 

di kelas XI plus terhadap pretasi belajar pada mata pelajaran Akutansi yang dapat 

dilihat dari persamaan regresi linear sederhana yaitu Y = a + bx atau Y = 43,14 + 

0,86X. Besarnya pengaruh minat belajar siswa karena keingginan orang tua terhadap 

pretasi belajar akutansi siswa di SMA Muhammadiyah 1 palembang di tunjukan 

melalui koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,27. Nilai ini jika dikonsultasikan ke tabel 3 

halaman 24 di muka, maka tingkat hubungan variabel terikat yaitu pretasi belajar 

                                                           
10

 Rosfiana “Peranan guru mingkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

SMA negeri 16 Palembang(Plaju:Perpustakaan PGRI, 2012),hal 
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akutansi adalah pada tingkat hubungan yang rendah.persamaan pada skirpsiyang 

terdahulu pada pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa sedangkan 

perbedaanya pada minat belajar siswa dikelas plus terhadap pretasi belajar 11 

 

Keenam: Ika Yana Prihandini 2007 132 193 (2011) Universitas PGRI 

Palembang Pengaruh minat belajar dan aktifitas belajar terhadap hasil belajar 

Akutansi di SMK Muhammadiyah Pagar Alam tahun pelajaran 2010/2011 

Mengemuhkahkan berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa minat belajar 

siswa termasuk kategori tinggi. Tingginya minat belajar siswa tersebut, dapat menjadi 

penunjang bagi siswa dalam belajar secara sungguh-sungguh sehingga mereka  

mempu berprestasi dengan baik. Komponen  pada variabel minat belajar yang paling 

menunjang adalah perasaan senang terhadap pelajaran, perhatian siswa terhadap 

pelajaran dan kemauan dalam belajar yang ketiganya termasuk dalam kategori tinggi 

sedangkan untuk keterlibatan siswa dalam belajar masih termasuk dalam kategori 

sedang/cukup. Persamaan pada peranan minat dalam proses belajar dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat belajar siswa sedangkan perbedaanya terdapat pada minat 

                                                           
11 Leni Rosdiana “Pengaruh minat belajar siswa di kelas plus terhadap pretasi belajar pada 

mata pelajaran akutansi di sma Muhammadiyah 1 palembang tahun ajaran 

2010/2011(Plaju:Perpustakaan PGRI, 2013),hal 
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belajar dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidik 

agama islam.12 

  

Berdasarkan beberapa judul yang tercantum diatas dengan judul saya 

”Analisis Penyebab Rendahnya Minat Belajar Siswa Pada mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan islam di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II Palembang ” . Maka saya 

mendapatkan persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan judul skripsi penulis 

dengan skripsi terdahulu, persamaan pada sub pokok bahasan yaitu minat belajar dan 

aspek-aspeknya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian diatas membahas 

tentang pengaruh, peranan dan hubungan minat belajar  pada mata pelajar pendidikan 

agama islam. Skripsi penulis dan skripsi yang tercantum diatas bertujuan untuk 

menganalisis minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam 

melalui analisis penyebab rendahnya minat belajar agar menjadi pelajaran yang aktif 

dan menyenangkan. 

 

Dengan belum adanya secara khusus penelitian tentang Analisis Penyebab 

Rendahnya Minat Belajar Siswa Pada mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

di Madrasah Ibtidaiyah Hijriyah II Palembang. Penulis mencoba melakukan 

penelitian berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka menurut penulis 

                                                           
12

 Ika Yana Prihandini “Pengaruh minat belajar dan aktifitas belajar terhadap hasil belajar 

Akutansi di SMK Muhammadiyah Pagar Alam tahun pelajaran 2010/2011(Plaju:Perpustakaan PGRI, 

2013),hal 
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akan memberikan konsep baru yang dipandang lebih efektif dan efisien dalam 

menganalisis penyebab rendahnya minat belajar di kelas terutama pada mata 

pelajaran pendidikan agama islam dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

dunia pendidikan khususnya terhadap minat belajar siswa pada mata pendidikan 

agama islam di MI Hijriyah II Palembang. 

 
E. Kerangka Teori 

1. Pengertian minat 

Minat adalah 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 suatu di luar diri sendiri13  

pendapat yang sama di kemukahkan Djamarah “Minat adalah kecendrungan 

yang menetap pada untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas” 

14sedangkan menurut slameto minat adalah kecendrungan yang menetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas tanpa ada yang menyuruh” 

15 Pendapat ahli lainya yang dikemuhkahkan syah “minat adalah 

kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu” Menurut Holland dalam 

djaali minat adalah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu”16  

                                                           
13 Djaali,Psikologi belajar, (Jakarta:Rineka Cipta,2008),hal.121 
14

 Bahri Djamarah,Psikologi belajar,(Jakarta:Rineka Cipta,2008),hal.166 
15

 Slameto,belajar dan faktor yang mempengaruhinya,(Jakarta:Rineka Cipta,2010),hal.166 
16 Muhibin Syah,Psikologi belajar,(Jakarta:PT:Raja Grafindo Persada,2003)hal.152 
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  Berdasarkan pendapat para ahli diatas, minat adalah suatu yang sangat 

penting didalam melaksanahkan kegitan apa saja, sehingga orang bisa 

mengalami kegagalan kerena di pengaruhi oleh minat mereka. minat adalah 

kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, karena perhatian sifatnya 

sementara (tidak dalam waktu lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan 

senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ 

diperoleh kepauasan.17 

 

2. Pengertian Belajar  

Untuk memperoleh pengertian yang objektif tentang belajar, terutama 

belajar dusekolah. Perlu dirumuskan secara jelas tentang pengertian belajar. 

Pengertian belajar sudah banyak dikemuhkan oleh para ahli psikologi 

termasuk ahli psikologi pendidikan. 

Menurut pengertian secara psikologi, belajar merupahkan suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata 

dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefenisikan 

sebagai berikut: 

                                                           
17

 Slameto,belajar dan faktor yang mempengaruhinya,(Jakarta:Rineka Cipta,2010),hal.57 
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Belajar ailah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan18 

 
3. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan islam 

Mata pelajaran sejarah kebudayaan islam adalah salah satu bagian mata 

pelajaran pendidikan agama islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik 

untuk mengenal, menyiapkan peserta didik, mengenal, memahami menghayati 

sejarah kebudayaan islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran latihan penggunaan dan pembiasaan. 

Perkembangan, peranan kebudayaan/ peradaban islam dan parah tokoh yang 

berprestasi dalam sejarah islam di masa lampau, mulai dari perkembangan 

masyarakat islam di masa lampau, mulai dari perkembangan masyarakat islam pada 

masa nabi muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin, Bani ummayah, Abbasyah, 

ayyubiyah sampai perkembangan islam di indonesia. Secara subtansial mata pelajaran 

sejarah kebudayaan islam memiliki konstribusi dalam memberikan  motivasi kepada 

siswa untuk mengenal, menghayati sejarah kebudayaan islam, yang mengandung 

nilai-nilai kearifan yang dapat digunahkan untuk melatih kecedasan, membentuk 

sikap, watak dan kepribadian peserta didik. 19 

 

                                                           
18Ibid.,hal.2 
19 Muhammad  Daud Ali, Pendidikan agama islam, ( Jakarta: Prenada Group, 2013),hlm.365 
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F. Defenisi Operasional 
 
1. Minat Belajar 
 

Menurut Sukardi (1988 : 61 ), minat dapat diartikan sebagai suatu kesukaan, 

kegemaran atau kesenagan akan sesuatu. Adapun menurut sardiman (2007 : 77 ), 

minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhan sendiri.20 

Minat belajar dalam proses belajar, sangat diperlukan. Sebab seseorang yang 

tidak memiliki minat belajar, tidak mungkin melakukan aktivitas belajar. Minat 

adalah "gejala yang tertarik pada sesuatu yang selanjutnya minat seseorang akan 

mencerminkan tujuannya". Apabila siswa yang berminat terhadap suatu pelajaran 

tertentu dapat dilihat dan diamati partisipasinya dalam menekuni pelajaran tersebut. 

Minat ini memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya 

minat maka ia tidak dapat menguasai pelajaran yang diberikan gurunya.21 

belajar menurut James O. Whittaker, sebagaimana dikutip oleh Djamarah, 

(2000: 13), merumuskan belajar sebagai proses dimanah tingkah laku ditimbulkan 

atau diubah  melalui latihan atau pengalaman.22 Sedangkan minat belajar menurut 

William james dalam Uzer Usman (2000: 27), bahwa minat belajar merupahkan 
                                                           

20 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, ( Jakarta: Prenada 

Group, 2013),hlm.57 
21http://muhajirmurlan-asri.blogspot.com/2010/10/minat-belajar-siswa-dan-faktor.html (Rabu, 

12 Nopember 2014, 21-49 
22 Rohmalina Wahab, Psikologi Pendidikan, (Palembang : Rafah Press, 2010),hlm.99 
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faktor utama yang menentuhkan derajat keaktifan belajar siswa. Jadi, dapat 

ditegaskan bahwa faktor minat ini merupahkan faktor yang berpengaruh secara  

signifikan terhadap keberhasilan belajar. 

 
2. Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

Pada saat sekarang ini, kenyataan yang kita lihat bahwa tidak 

banyak  peserta didik yang mempunyai minat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, 

masih sedikit sekali peserta didik yang bisa melaksanakan shalat, mengaji ataupun 

kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan peribadatan. Lingkungan pertama 

dan utama peserta didik adalah lingkungan keluarga bagi mereka yang bertempat 

tinggal didaerah-daerah pedesaan mungkin masih sangat kental dengan kegiatan 

keberagamannya, mereka sering mendengar suara-suara azan dimasjid, dimushalah 

maupun disurau-surau. Sehingga secara spontan mereka langsung beranjak dari 

tempatnya dan menuju ke masjid, mushallah maupun ke surau. Namun di daerah-

daerah perkotaan, karena kesibukan meraka mencarinafkah, pergi pagi pulang sore 

atau malam bahkan sampai pagi lagi, kadang tidak pernah mendengar azan. Oleh 

sebab itu perlu adanya rangsangan dari dalam, motivasi serta dukungan untuk 

mempelajari agama yang digunakan dalam lingkungan masing-masing keluarga. 
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Supaya merekamenyadari bagaimana pentingnya pendidikan kepada Allah SWT yang 

merupakan modal dasar untuk mencapai sukses.23 

 

G. Metodologi Penelitian 

Ketepatan menggunakan metode dalam sebuah penelitian adalah syarat 

utama dalam pengumpulan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang 

tepat metode penelitiannya, tentu akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan 

mendapatkan hasil yang baik, yang sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan 

persoalan diatas, Prof. Dr. Winarno Surachmat mengatakan bahwa metode 

merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.24 Dalam usaha 

memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka penelitian ini 

menggunakan metode sebagai berikut : 

 

 
1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan 

yang digunakan dalam proposal ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

                                                           
23http://www.scribd.com/doc/76484238/studi-tentang-minat-belajar-siswa-terhadap-mata-

pelajaran-pendidikan-agama-islam-di-smkn-1-selong-tahun-pembelajaran-2004-2005(Rabu,12 

Nopember 2014, 21-49 
24Winarno Surachmat, Pengantar penelitian Ilmiah: Dasar metode dan teknik, 

(Bandung:Tarsiti Rimbun, 1995), hlm.121. 
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dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah 

dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).25 

Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengkaji tentang penyebab 

rendahnya minat belajar  

 
2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 

sebagai berikut: Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam 

peristilahannya.26  

Deskriptif berarti penggambaran atau pemaparan yang apa adanya. 

Jadi kualitatif deskriptif bermakna penelitian yang berupaya menggambarkan 

keadaan suatu obyek penelitian berdasarkan kualitas item yang didapat dalam 

penelitian. Jenis penelitian ini seringkali dikenal sebagai penelitian naturalistic, 

karena sifatnya yang alami. Penelitian ini memandang bahwa kenyataan sebagai 

                                                           
25 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 

Cet. XIX, hlm. 3. 
26Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1995), hlm.3.  
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suatu yang berdimensi jauh, utuh dan berubah, karena itu, tidak mungkin 

disusun rancangan penelitian yang terinci dan tetap sebelumnya, rancangan 

penelitian berkembang selama proses berlangsung. 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua 

macam yaitu data primer dan sekunder, data primer adalah data yang dihimpun 

dari kepala sekolah, tenaga pendidik, pegawai yang ada di sekolah. data 

skunder berupa data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, dokumen di 

Madrasah Ibidaiyah Hijriyah II Palembang. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Bentuk penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, 

sehingga data yang dikumpulkan terbentuk kata-kata bukan angka seperti 

penelitian kuantitatif.27 Data tersebut akan penulis ambil dari berbagai macam 

sumber, baik yang membahas topik penelitian ini secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Adapun sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data 

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.28 Dan sumber 

primer ini terkait dengan pokok permasalahan penelitian, berupa pengamatan 

                                                           
27 Ibid. 

28Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.91.  
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langsung , (wawancara) dokumentasi dan. Selain menggunakan sumber primer 

penulis juga menggunakan sumber sekunder pendukung yang memperjelas 

sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat dengan 

pembahasan objek penelitian. 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara 

Metode Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau 

responden.29 Penelitian ini di lakukan di madrasah ibtidaiyah Hijriyah II 

Palembang, sampel utama dalam penelitian ini adalah siswa yang diambil 

dari seluruh kelas secara acak atau yang mewakili dari setiap kelas dan guru 

pendidikan agama islam. dalam melaksanakan Wawancara, peneliti 

membawa pedoman wawancara atau alat pengumpulan data yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan tentang Penyebab rendahnya  minat belajar siswa 

pada mata pelajaran pendidikan agama islam yang sudah disiapkan 

sebelumnya dan faktor-faktor penyebab rendahnya minat belajar yang di 

tujukan kepada guru pendidikan agama islam. Tanya jawab ini dilakukan 

oleh peneliti kepada guru untuk memperoleh data apa saja yang menjadi 

                                                           
29Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar, (Surabaya: SIC: 

1996), hlm. 67. 
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faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa di Madrasah ibtidaiyah 

Hijriyah II Palembang. 

 

b. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu sekumpulan data yang terbentuk tulisan 

seperti dokumen, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian 

dan sebagainya yang bisa di peroleh dari sekolah, kepala sekolah dan pihak 

yang terkait.30 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

penyebab rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan 

agama islam 

 
c. Metode Analisis Data 

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka tugas selanjutnya 

adalah membaca dan menelah data (menganalisa data). Data yang dikumpulkan 

dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan 

yang ada dengan jelas menurut mutunya 

Analisis data menurut Lexy J. Moloeng adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan saham uraian 

dasar. Analisis data pekerjaan adalah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.31 

                                                           
30Suharsimi Arikunto, op cit., hlm. 144.  
31Lexy J. Moloeng, op cit., hlm. 103.  
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Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan Dokumentasi untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan 

sebagai temuan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif analitik 

yaitu memberikan predikat kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang 

sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.32 

 
H. Sistematika Pembahasan 

Guna memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang di bahas dalam 

skrifsi  ini, maka dalam sistem pembahasan di perlukan uraian yang sistematis 

yang menyajikan sistem perbab. Dalam penyusunan ini di gunakan sistematika 

pembahasan sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN Bab ini meliputi latar belakang 

masalah,identifikasi masalah,batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, variabel penelitian, definisi 

oprasional, hepotesis penelitian,  metodologi penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini memaparkan aspek–aspek teoritis 

tentang,  Analisis penyebab rendahnya minat, Faktor-faktor yang mempengaruhi. 

pengertian Minat belajar. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam, fungsi mata 

                                                           
32 Suharsisimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm.353.  
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pelajaran pendidikan agama islam dan ruang lingkup mata pendidikan agama 

islam. Serta faktor penyebab rendahnya minat belajar pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam di madrasah ibtidaiyah Hijriyah II Palembang. 

BAB III  KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN Bab ini membahas tinjauan 

umum tentang keadaan MI Hijriyah 2 Palembang yang meliuputi:sejarah singkat 

MI Hijriyah II Palembang, letak giografis, visi misi dan tujuan,keadaan guru, 

siswa, sarana dan prasarana serta muatan kurikulum.  

BAB IV ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA MINAT BELAJAR 

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Bab ini menyajikan hasil dari  Analisis 

penyebab rendahnya minat belajar pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam 

di Madrasah ibtidaaiyah Hijriyah II Palembang  serta temuan temuan dalam 

penelitian. 

BAB V PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis 

tentang hasil penelitian ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 


