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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya  ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 ṡa ṡ es (dengan titik atas) ث 

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik bawah) ح

 ha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 zal Z zet (dengan titik atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S E s ش 

 Syin Sy es dan ye ش 

 ṣad ṣ es (dengan titik bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik bawah) ط 

 ẓa ẓ zet (dengan titik bawah) ظ 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اه 

 ḍammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ىَىْ 

 fatḥah dan wau Au A dan u ىَوْ 

Contoh: 

 kaifah : َكْيفَ 

 haula : َهْؤ َل  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf  
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

َى  … َا       … fatḥah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di atas 

  Kasrah dan yā’ I i dan garis di atas ىهى

 ḍammah dan wau U u dan garis di atas ىُو 

 Contoh: 

 māta : َماتَ 
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 rāmā : َرَمى

 qīla: قهْيلَ 

 yamūtu: يَُمْوتُ 

4. Tā marbūtah 

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 Contoh: 

 : raudah al-atfāl 

 : al-madīnah al-fādilah 

 : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

: rabbanā 

: najjainā 

: al-haqq 

: nu’ima 

: ‘aduwwun 

Jika huruf ى     ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,( یّ 

Contoh: 

:‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly) 

:‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi .(alif lam ma’rifah)ال

seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
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mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

  : al-falsafah 

: al-bilādu 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

: ta’murūna 

: al-nau’ 

: syai’un 

: umirtu 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī 

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah 

9. Lafz al-Jalālah 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ْينُ بهاللَّهه  ده dīnullāh ه  billāh بهالِلَّ
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Adapun tā’marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

 hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Nasr Hāmid Abū Zayd 

Al-Tūfī 

Al-Maslahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū  

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) 

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd 

Nasr Hāmid Abū 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhanahu wa ta‘ala 

saw.  = sallallahu ‘alaihi wasallam  

as  = ‘slaihi al-salam  

H = Hijrah  

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi  

l  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w = Wafat Tahun  

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4  

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Sitti Widyawati Saputri, 2022. Efektivitas Metode Ceramah Terhadap 

Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA 2 Negeri 2 Palopo. Skripsi Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag dan Mustafa, 

S.Pd.I, M.Pd.I. 

Skripsi ini membahas tentang efektivitas metode ceramah terhadap peningkatan 

motivasi belajar siswa kelas X mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA 

negeri 2 Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui sejauh mana motivasi 

belajar siswa kelas X mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 

Palopo dan untuk mengetahui metode ceramah dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa kelas X mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 

Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan di  SMA Negeri 2 Palopo dengan jumlah 

narasumber sebanyak 7 orang. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan. 

Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Pengecekan keabsahan data digunakan dengan trigulasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: motivasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Palopo masih mengalami penurunan 

dikarenakan beberapa hambatan, di antaranya Pandemi Covid-19 dan Siswa kelas 

X belum beradaptasi dengan sekolah barunya. Metode ceramah pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas X di SMAN 2 Palopo dapat 

digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar. Metode ceramah memiliki 

kelebihan antara lain: bersifat kekeluargaan,  sesuai dengan materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, dan mudah dipahami.  
 

Kata Kunci: Efektivitas, Metode Ceramah, Motivasi Belajar, Pendidikan Agama 

Islam 
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ABSTRACT   

Sitti Widyawati Saputri, 2022. The Effectiveness of the Lecture Method on 

Increasing Student Motivation in Class X Islamic Education Subjects at 

SMA 2 Negeri 2 Palopo. Thesis of Islamic Religious Education Study 

Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Palopo State Islamic 

Institute. Supervised by Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag and Mustafa, S.Pd., 

M.Pd. 

This thesis discusses the effectiveness of the lecture method on increasing student 

motivation in class X Islamic religious education subjects at SMA Negeri 2 

Palopo. how the lecture method increases the learning motivation of class X 

students in Islamic religious education subjects at SMA Negeri 2 Palopo. 

The research method used in this research is descriptive qualitative research. 

conducted at SMA Negeri 2 Palopo with the number of speakers as many as 7 

people. This research was carried out for one month. Data collection techniques 

using observation, interview and documentation techniques. The analysis 

technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

Checking the validity of the data is used with trigulation. 

The results of this study indicate that: The learning motivation of grade X students 

towards Islamic Religious Education subjects at SMAN 2 Palopo is still 

experiencing a decline due to several obstacles, including the Covid-19 pandemic 

and Grade X students have not adapted to their new school. The lecture method on 

the subject of Islamic Religious Education for class X at SMAN 2 Palopo can be 

used to increase student motivation. Because the lecture method has advantages, 

among others: kinship, most in accordance with the subject matter of Islamic 

religious education, and easy to understand. 

Keywords: Effectiveness, Lecture Method, Learning Motivation, Islamic 

Religious Education 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Efektivitas metode merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan 

proses belajar yang berkaitan dengan efek atau akibat yang terjadi dari target yang 

ingin dicapai. Efektivitas metode sebagai cara untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal. Efektivitas metode dapat diukur melalui output dari kegiatan 

pembelajaran. Metode menjadi aspek yang sangat penting dalam pembelajaran, 

sehingga efektivatas belajar ditentukan oleh metode yang digunakan. 

Metode ceramah pada pembelajaran menjadi alternatif untuk dapat digunakan 

dalam proses belajar mengajar oleh guru. Namun metode ceramah kurang menjadi 

perhatian karena tidak dapat diaktualisasikan atau dimanfaatkan dengan baik, ini 

menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran ketika metode ceramah yang 

sebenarnya efektif tapi tidak diterapkan dengan baik sehingga mempengaruhi 

motivasi belajar siswa. 

Belajar menjadi salah satu bagian paling penting dalam aktivitas dan 

kehidupan manusia. Skinner memberikan definisi belajar  bahwa“Learning is a 

process of progressive behavior adaptation.”1 Selain belajar, motivasi juga sangat 

memengaruhi kemampuan siswa baik dari segi kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Semangat belajar yang tercipta akan menghasilkan seorang siswa 

yang aktif dan kreatif, sehingga dapat menunjang keberhasilan pada proses belajar 

 
1Arihant Publication, Teaching Aptitude and Attitude Test, No. 2, (New Delhi- India, 

2020), h. 114. 
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dan mengajar di sekolah. Kurangnya motivasi belajar siswa memiliki banyak 

faktor yang menjadi kendala, sehingga diperlukan sinkronisasi yang tepat untuk 

dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pelaksanaan suatu proses 

pembelajaran. 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha untuk membina, membimbing 

peserta didik untuk dapat bertakwa dan beriman kepada Allah swt. Pendidikan 

agama Islam di sekolah telah mengalami banyak kemajuan, ini berkaitan dengan 

efektivitas belajar yang dilakukan oleh guru untuk dapat meningkatkan motivasi 

dan kemampuan belajar dari siswa di sekolah. 

Minimnya jam pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Palopo 

yang berbasis sekolah umum yang hanya dua jam dalam seminggu, menimbulkan 

permasalahan yaitu rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran  

pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Palopo dengan menggunakan metode 

ceramah, sehingga tujuan belajar tidak dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan 

latar belakang masalah tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul tentang “Efektivitas metode ceramah terhadap 

peningkatan motivasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 2 Palopo” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas X mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 2 Palopo? 

2. Bagaimana penerapan metode ceramah dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas X mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 

Palopo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana motivasi belajar siswa kelas X mata pelajaran 

pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Palopo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode ceramah dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X mata pelajaran pendidikan 

agama Islam di SMA Negeri 2 Palopo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dan solusi yang 

dapat dijadikan sebagai wawasan untuk dapat digunakan dalam memajukan 

pendidikan agama Islam di SMA  Negeri 2 Palopo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis  

Menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam menggunakan metode ceramah secara efektif. 

b. Bagi pendidik 

Calon pendidik dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran 

tentang cara mengembangkan kemampuan belajar siswa khususnya melalui 

metode ceramah. 

c. Bagi siswa 

Siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai 

pembelajaran secara aktif, kreatif dan menyenangkan melalui metode ceramah. 

Siswa dapat tertarik mempelajari Pendidikan Agama Islam sehingga motivasi 

belajar siswa dapat meningkat. 

d. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta 

menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan 

kemampuan belajar siswa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Skripsi penulis merupakan masalah yang sedang terjadi berdasarkan fakta 

saat ini. Berdasarkan permasalahan ini peneliti mengambil sumber dari beberapa 

buku di perpustakaan IAIN Palopo serta beberapa sumber jurnal ilmiah dan 

skripsi melalui media online, maka penulis memperoleh penelitian terdahulu yang 

relevan sebagai berikut: 

Pertama skripsi Maryati yang berjudul: “Efektivitas Metode Ceramah Plus 

Demonstrasi dan Latihan (CPDL) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 14 Makassar” 

UIN Alaudin Makassar (2012). Skripsi ini menjelaskan bahwa metode ceramah 

digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada pendidikan agama 

Islam, yang dikombinasikan dengan metode demonstrasi dan latihan (CPDL).1 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada obyek yang 

ingin dicapai yaitu pada penelitian terdahulu berfokus tentang meningkatkan 

prestasi belajar pendidikan agama Islam, sedangkan penelitian peneliti berfokus 

tentang motivasi belajar siswa. Penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian terdahulu yaitu mengenai kajian metode ceramah. 

 

 
 1 Maryati, Efektivitas Metode Ceramah Demonstrasi dan Latihan Dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 14 Makassar, Skripsi, 

(UIN Alaudin Makassar, 2012). 
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Kedua, Skripsi Nurjanna Amsul yang berjudul: Efektivitas Metode 

Pembelajaran PAI terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 9 Makassar” 

Universitas Muhammadiyah Makassar (2019). Skripsi ini menjelaskan bahwa 

efektivitas metode pembelajaran menjadi hal yang sangat subtansial, dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada proses belajar mengajar. Efektivitas 

yang dimaksud memiliki perbedaan pada metode yang digunakan yaitu metode 

secara umum pada pembelajaran, dan memiliki persamaan pada fokus penelitian 

yakni motivasi belajar siswa.2 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada 

metode yang digunakan, peneliti terdahulu membahas metode secara umum 

mengenai metode pembelajaran sedangkan peneliti membahas lebih khusus yaitu 

tentang metode ceramah. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti 

yaitu membahas pada aspek efektivitas dan pendidikan agama Islam. 

Ketiga, skripsi Muhammad Nur Ihsan yang berjudul “Motivasi Belajar Siswa 

pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam Studi Kasus Siswa SMP Negeri 181 

Jakarta Pusat” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). Skripsi tersebut 

menjelaskan bahwa motivasi belajar pada siswa sangatlah penting untuk 

meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Memiliki perbedaan pada 

penelitiaan ini yaitu hanya berfokus pada motivasi belajar dan menggunakan studi 

 
2 Nurjanna Amsul, Efektivitas Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap 

Motivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 9 Makassar, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2019). 
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kasus sebagai metodenya serta memiliki persamaan pada fokus penelitian yaitu 

motivasi belajar.3 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, peneliti terdahulu 

hanya berfokus pada motivasi belajar sedangkan peneliti berfokus pada metode 

ceramah dan motivasi belajar. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan 

peneliti yaitu sama-sama membahas pada tentang mata pelajaran pendidikan 

agama Islam. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Terlevan 

No.  Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Maryati  Efektivitas 

Metode 

Ceramah Plus 

Demonstrasi dan 

Latihan Dalam 

Meningkatkan 

Prestasi Belajar 

Pendidikan 

Agama Islam 

Pada Siswa 

Kelas VIII di 

SMP Negeri 14 

Makassar 

Mengenai 

tentang Kajian 

Metode Ceramah. 

Peneliti terdahulu 

berfokus tentang 

meningkatkan 

prestasi belajar 

pendidikan agama 

islam. Sedangkan 

penelitian peneliti 

berfokus tentang 

motivasi belajar 

siswa. 

2.  Nurjanna 

Amsul 

Efektivitas 

Metode 

Pembelajaran 

PAI Terhadap 

Motivasi Belajar 

Siswa di SMA 

Negeri 9 

Makassar 

Membahas 

tentang motivasi 

belajar siswa 

Peneliti terdahulu 

membahas tentang 

metode secara 

umum mengenai 

metode 

pembelajaran. 

Sedangkan peneliti 

membahas lebih 

 
3 Muhammad Nur Ihsan, Motivasi Belajar Siswa Pada Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Studi Kasus Siswa SMP Negeri 181 Jakarta Pusat,Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2016). 
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khusus yaitu 

tentang metode 

ceramah. 

3.  Muhammad 

Nur Ihsan 

Motivasi belajar 

siswa pada 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

Studi kasus 

Siswa SMP 

Negeri 181 

Jakarta 

Membahas 

tentang mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

Penelitian 

terdahulu berfokus 

pada motivasi 

belajar sedangkan 

peneliti berfokus 

pada metode 

ceramah dan 

motivasi belajar. 

 

B.Deskripsi Teori 

1. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Dalam KBBI kata efektif 

mempunyai arti ada efek, pengaruh atau akibat, selain itu efektif juga dapat 

diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna.4 Menurut istilah yaitu 

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan untuk 

dapat diraih. Efektivitas memiliki makna bahwa suatu usaha yang akan 

menghasilkan akibat atau efek ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai 

dalam suatu kegiatan. 

Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana 

baik dalam penggunaan data atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara 

fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara 

 
4 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 204. 
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kuantitatif maupun kualitatif. Efektivitas dalam pembelajaran merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun dengan guru dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas selama pembelajaran 

berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran dan penguasaan konsep siswa. 

Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif dan efisien perlu adanya 

hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. Selain itu juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, 

sarana dan prasarana serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu 

tercapainya aspek perkembangan siswa. 

Pembelajaran yang efektif adalah model pembelajaran apapun yang dipilih 

harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal, ini 

dapat dikaitkan dengan adanya pencapaian kompetensi baru oleh peserta didik 

setelah proses belajar mengajar berlangsung, di akhir pembelajaran harus ada 

perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan pada diri peserta didik tersebut.5 

2. Metode Ceramah 

a. Pengertian Metode Ceramah 

Istilah metode berasal dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti 

"melalui" dan hodos berarti "cara". Dengan demikian, metode dapat berarti jalan 

atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, ada juga 

yang mengatakan bahwa metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji 

dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin tersebut. 

 
5 Remiswal, Format Pengembangan Strategi PAIKEM Dalam Pembelajaran PAI, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 88. 
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Metode ceramah adalah cara umum yang digunakan untuk menyampaikan 

pelajaran kepada peserta didik atau mempraktikkan teori yang telah dipelajari 

dalam rangka mencapai tujuan belajar.6 Metode ceramah menjadi metode yang 

sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, penyampaian materi 

dengan cara menjelaskan materi yang dimuat dalam pembelajaran.  

Secara garis besar kelebihan penggunaan metode ceramah dalam kegiatan 

pembelajaran adalah guru dalam waktu singkat dapat menyajikan materi pelajaran 

dalam jumlah besar dan memungkinkan guru untuk mengaitkan materi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak 

digunakan dalam proses pembelajaran. Metode ceramah dilakukan dengan 

menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara langsung. 

Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian 

pengajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik. 

Dalam menggunakan metode ceramah, tenaga pendidik menyampaikan materi 

pembelajaran dengan menerangkan melalui penuturan kepada peserta didik. 

Adapun bahan pendukung dalam metode ceramah ini, berupa gambar, maupun 

audio visual lainnya. Metode ceramah digunakan sebagai jalan atau cara yang 

harus dimiliki dan dipergunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan 

 
6 Milan Rianto. Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Departemen Pendidikan 

Nasehat: Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan 

PMP, Malang: 2006) h. 99. 
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pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai.7 

Dalam mencapai tujuan dari metode ceramah, diperlukan adanya integritas 

antara pendidik dan peserta didik agar tercapai efektivitas dalam motivasi belajar 

siswa. Motivasi belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap metode 

ceramah yang akan digunakan oleh pendidik. Dengan demikian, metode ceramah 

yang akan dilakukan sesuai dengan tuntunan dan tata cara yang dianjurkan dalam 

Islam. Dalam Q.S An-Nahl/16: 125, Allah swt. berfirman. 

  ◼    
◼◆  ☺⧫  

⬧→❑☺◆ 
◆⧫    ◆  
        

  ◆  ◆❑➔  ◼  
☺    ⧫      
◆❑➔◆  ◼  

⧫⧫☺       
Terjemahnya :  

 “Serulah kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

 dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

 Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

 dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

 petunjuk.”8 

 

Ayat ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan metode ceramah, harus 

dilakukan dengan cara yang baik dan dengan cara yang baik dan juga disertai 

dengan hikmah agar proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan siswa 

 
7Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 12. 
8Kementrian agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet.2 (Solo: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri,2013), h.309 
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dapat memahami segala materi pelajaran yang telah disampaikan tersebut. 

3. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan 

atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau sekelompok orang 

untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 

Motivasi berasal dari kata motif yakni kondisi dalam diri individu yang 

mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu baik disadari maupun 

tidak disadari untuk mencapai tujuan tertentu.9 Motivasi merupakan dorongan 

atau semangat dalam meningkatkan sebuah perilaku untuk mencapai tujuannya, 

motivasi merupakan bagian internal dalam diri seseorang dalam menentukan 

tingkah lakunya. 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

mencari tahu informasi dan mendapatkan pengetahuan serta suatu usaha untuk 

mengubah tingkah laku. Rooijakkers berpendapat bahwa “The learning process is 

a teaching and learning activity involving the activities of educators, student 

activities, patterns and processes of interaction between educators and students 

and learning resources in a learning environment within the framework of 

implementing educational programs".10 

Menurut definisi secara psikologi, belajar merupakan proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil hubungan interaksi dengan lingkungan seseorang  

 
9 Winardi, M., Anjariah, S,.& Romas. Motivasi Belajar Ditinjau dari Dukungan Sosial 

Orang Tua pada Peserta Didik, (Jurnal Psikologi: 2016) h. 2. 

 10  Lona Martina Jusita, Development of character values in learning activities using the 

learning media "Pecango"(Journal of  Theory and Practice Social Learning : 2016) h.24. 
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untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, perubahan yang dimaksud 

akan nampak pada aspek tingkah lakunya. Belajar merupakan suatu kegiatan yang 

akan membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku seseorang, terkait 

pengetahuan, sikap dan keterampilan.11 Oleh karena itu, belajar akan sangat 

mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal pengetahuan maupun 

interaksinya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. tentang belajar yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut. 

 

يٍر َعْن   ْنظه اٍر َحدَّثَنَا َحْفُص ْبُن ُسلَْيَماَن َحدَّثَنَا َكثهيُر ْبُن شه َشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّثَنَا هه

ُ َعلَْيهه   ه َصلَّى َّللاَّ يَن َعْن أَنَسه ْبنه َمالهٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يره ده ْبنه سه ُمَحمَّ

يَضةٌ َعلَى ُكّله  ْلمه فَره ْندَ َغْيره أَْهلههه   َوَسلََّم َطلَُب اْلعه ْلمه عه ُع اْلعه ُمْسلهٍم َوَواضه

يره اْلَجْوَهَر َواللُّْؤلَُؤ َوالذََّهَب. )رواه إبن ماجة .(َكُمقَلّهده اْلَخنَازه  

Artinya: 

“Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Ammar, meriwayatkan 

kepada kami Katsir bin Syinzhir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin 

Malik, dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Mencari ilmu adalah fardhu 

bagi setiap orang Islam. Dan orang yang memberikan ilmu bagi selain ahlinya 

adalah seperti orang yang mengalungkan babi dengan mutiara, permata dan 

emas.” (HR. IbnuMajah).12 

 

Hadits ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap 

orang islam. Sebab, jika seseorang berilmu dia akan mengetahui hal-hal yang 

diperintahkan dalam agama. Dengan demikian, dia mampu melakukan perubahan 

kea rah yang lebih baik. 

Motivasi belajar merupakan dorongan atau semangat dalam proses kegiatan 

belajar oleh seseorang. Motivasi sangat mempengaruhi hasil belajar ini 

disebabkan oleh adanya minat ketika motivasi tercipta.  

 
11 Kokom Kumalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2017), h. 2 

 
12Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, Sunan IbnuMajah, Kitab. Al-

Muqaddimah, Juz 1, No. 224, (DarulFikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 81. 
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Motivasi belajar sebagai upaya daya pendorong untuk melakukan aktivitas 

belajar tertentu yang berasal dalam diri dan juga dari luar individu sehingga 

menumbuhkan semangat dalam belajar.13 

Pendapat lain menyatakan bahwa motivasi belajar adalah perilaku dan faktor-

faktor yang mempengaruhi peserta didik untuk  berperilaku terhadap proses 

belajar yang dialaminya.14 

b. Macam-macam motivasi belajar 

Pada setiap perilaku kehidupan manusia, termaksud perilaku  belajar selalu 

dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi ada yang bersifat bawaan yaitu  berasal dari 

dalam diri manusia (intrinsik), dan ada pula yang dipelajari dari lingkungan 

masyarakat (ekstrinsik). 

Oleh karena itu banyaknya jenis atau macam motivasi tersebut, maka para 

pakar psikologi mengelompokan menjadi beberapa macam motivasi. Motivasi 

dapat dibagi menjadi dua golongan antara lain: 

1. Physiological  drives, yaitu dorongan-dorongan yang bersifat 

fisiologis/jasmaniah seperti lapar, haus dan lain sebagainya. 

2. Social motives, yaitu dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan 

manusia yang lain dalam masyarakat, seperti dorongan estetis, dorongan ingin 

selalu berbuat baik (etika) dan lain sebagainya.15 

 
13A. Adnan& M. Monika, Peran Efikasi Diri dan Motivasi Belajar dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan, (Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran: 

2017) h. 110-117. 

14Donni Juni Priansa, Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 133. 
15Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 62. 
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Motivasi yang ditimbul dari dorongan-dorongan yang bersifat jasmaniah 

dipengaruhi karena adanya perilaku yang naturalistik sehingga timbul motivasi 

untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dorongan yang berkaitan dengan 

masyarakat karena adanya niat yang timbul dari perbuatan ataupun sesuatu yang 

telah terjadi. Motivasi secara umum dapat berupa pengaruh yang timbul dalam 

diri maupun luar atau disebut intrinsik dan ekstrinsik pada seseorang, motivasi 

merupakan dorongan yang sangat penting dalam tercapainya suatu keinginan atau 

tujuan yang diinginkan. 

c. Faktor yang mempengaruhi belajar 

Menurut Ahmad Syahriduddin dalam Muhubin Syah, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni faktor 

internal (faktor dari dalam siswa), yakni kondisi jasmani dan rohani siswa, faktor 

eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa dan 

faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa 

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.16Selain itu menurut Slameto 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.17 

1.  Faktor internal.  

a) Faktor Jasmaniah  

 
16Ahmad Syarifuddin. Penerapan Model Pembelajaran Cooperative, Belajar dan Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi. (Ta’dib, Vol. XVI, No.01, 2011), h. 124. 
17Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 54. 
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Jasmaniah berkaitan dengan kondisi tubuh seseorang. Sehat berarti dalam 

keadaan baik segenap atau bebas dari penyakit, kesehatan adalah keadaan atau hal 

sehat, kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. 

b) Faktor Psikologis  

Faktor psikologis berkaitan dengan batin seseorang dalam merasakan sesuatu 

yang terjadi pada dirinya atau disebut dengan jiwa seseorang. Psikologi memiliki 

peran yang penting dalam perkembangan peserta didik. 

c) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

(bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

2. Faktor eksternal 

a) Faktor keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang 

sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat 

menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, 

negara dan dunia. Cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh 

terhadap hasil belajarnya. 

Relasi antar anggota keluarga dibutuhkan relasi yang baik di dalam keluarga 

terutama relasi orang tua dengan anaknya selain dengan saudara atau anggota 

keluarga yang lain, karena dapat mempengaruhi belajar anak. Suasana rumah, 
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suasana rumah yang dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah 

yang gaduh tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar. Agar anak 

dapat belajar dengan baik diperlukan suasana rumah yang tenang dan tenteram. 

b) Faktor sekolah  

Metode mengajar merupakan suatu cara yang harus dilalui dalam mengajar. 

Metode mengajar dapat mempengaruhi belajar, metode mengajar guru yang 

kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Faktor 

sekolah berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran atau 

lingkungan di sekolah. 

c) Faktor masyarakat. 

Siswa perlu mendapatkan bimbingan dan kontrol yang cukup bijaksana dari 

pihak orang tua dan pendidik baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Teman bergaul siswa sebaiknya diarahkan untuk mendapatkan teman 

bergaul yang baik karena teman bergaul akan berpengaruh pada diri siswa. Lalu 

kehidupan masyarakat sangat berpengaruh bagi perkembanganjiwa siswa. 

Diperlukan lingkungan yang baik agar dapat memberikan pengaruh yang positif 

terhadap diri siswa.18 

4. Pendidikan agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan agama Islam 

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata 

“Pais” artinya seseorang dan “again” diartikan membimbing. Jadi pendidikan 

 
18 Ahmad Syarifuddin. Penerapan Model Pembelajaran Cooperative, Belajar dan Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi. (Ta’dib, Vol. XVI, No.01, 2011), h. 125. 
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artinya bimbingan yang diberikan seseorang. Sedangkan secara umum pendidikan 

merupakan usaha atau bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik 

kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang dewasa. Di dalam Islam terdapat 

beberapa istilah yang digunakan sebagai konseb pendidikan, yaitu tarbiyah, ta’lim 

dan ta’dib. Namun istilah yang sekarang berkembang adalah tarbiyah. 

Pengertian pendidikan secara harfiah berarti membimbing, memperbaiki, 

menguasai, memimpin, menjaga dan memelihara. Esensi dari pendidikan adalah 

adanya nilai, pengetahuan, informasi dan keterampilan. Jadi ketika membahas 

Pendidikan Agama Islam maka akan mencakup dua hal yaitu : 

1) Mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran 

Islam (akhlak karimah). 

2) Mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran Islam. 

Sedangkan pengertian pendidikan jika ditinjau secara defenitif telah diartikan 

dan dikemukakan oleh para ahli dalam rumusan yang beraneka ragam di 

antaranya yaitu : 

a) Zuhairini, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing 

ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan 

pragmatis supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat bahagia 

dunia dan akhirat.19 

b) Tayar Yusuf, mengartikan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai usaha 

sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan 

 
19 Zuhairini, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: UIN Press, 

2004), h. 11. 
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dan keterampilan kepada generasi muda agar menjadi manusia yang bertakwa 

kepada Allah.20 

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut maka Pendidikan Agama Islam 

adalah pembentukan perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan ajaran Islam 

yaitu al-Quran dan Hadis. 

Sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw, dalam usaha 

menyampaikan seruan agama Islam dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, 

memberi contoh, melatih keterampilan dalam berbuat, memberi motivasi dan 

menciptakan situasi lingkungan sosial yang nyaman dan mendukung pelaksanaan 

ide pembentukan pribadi muslim yang baik. Untuk itu perlu adanya usaha, 

kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup untuk menunjang keberhasilannya.21 

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibahas, terdapat beberapa unsur 

yang merupakan karakteristik dalam pendidikan agama Islam antara lain: 

1) Pendidikan agama Islam merupakan bimbingan, latihan, pengajaran secara 

sadar yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik untuk menjadi 

pribadi yang baik. 

2) Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menciptakan pribadi muslim yang 

bertakwa dan berakhlakul karimah. 

3) Memberikan pengajaran dan bimbingan kepada peserta didik dan 

menanamkan nilai-nilai Islam dan syariat Islam. 

Perintah untuk belajar berkaitan dengan pendidikan agama Islam. 

 
20Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130. 

21 Zaiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 28. 
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Dijelaskan oleh firman Allah swt dalam Q.S Al-Alaq/ 96: 1-5 : 

⧫    ◼◆  

  ⧫◼     ⧫◼ 

    ◼⧫      

⧫  ◆◆ 

⧫       

⧫  ◼⬧      

⧫    ⧫  ⬧  

⬧➔⧫       
Terjemahnya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha Mulia. Yang Mengajarkan (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya.” 22 

 

Berdasarkan kutipan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa belajar 

merupakan suatu kewajiban, dengan belajar manusia akan mengetahui apa yang ia 

belum ketahui, dan juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung. Al-Hikmah, 2010), 

h. 597 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai penelitian ini dapat 

dilihat dari bagan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Efektivitas belajar pada siswa mempengaruhi motivasi siswa terhadap 

pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Palopo ini terjadi dikarenakan, faktor-

faktor yang terjadi pada siswa terhadap motivasi belajar. Ini menjadi perhatian 

khusus bagi peneliti untuk dapat meningkatkan motivasi belajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran 

tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai fakta yang 

terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.1 Teknik 

penelitian ini untuk memperoleh data dan fakta dengan mengadakan penelitian 

lapangan di SMA Negeri 2 Palopo. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni  penelitian lapangan 

(field research) dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian 

lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang valid terkait pada 

motivasi belajar peserta didik terhadap pendidikan agama Islam. Metode 

penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah kualitatif yaitu penelitian yang 

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya 

tetapi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi kenyataan 

yang terjadi di lapangan.2 

 
1Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. VIII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 6. 

2Mardalis, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal, (Cet. VIII; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 2. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bermanfaat bagi penulis untuk memberikan batasan terhadap 

objek penelitian yang akan diangkat sehingga penulis tidak terjebak pada 

banyaknya data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam menentukan fokus 

penelitian maka penulis mengarahkan pada informasi yang diperoleh dari lokasi 

penelitian yang berkaitan langsung dengan efektivitas metode ceramah terhadap 

peningkatan motivasi belajar peserta didik  kelas x mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 2 Palopo. 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penulis dalam memilih 

data yang relevan ataupun tidak relevan. Fokus dalam penelitian ini, penulis 

sesuaikan hanya berkaitan dengan peningkatan motivasi belajar peserta didik 

melalui metode ceramah terhadap Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 

Palopo. Adapun fokus penelitian ini adalah: Gambaran pelaksanaan pendidikan 

agama Islam dan motivasi belajar peserta didik serta cara mengoptimalisasikan 

motivasi belajar melalui metode ceramah terhadap pendidikan agama Islam di 

SMA Negeri 2 Palopo. 

C. Definisi Istilah 

Defenisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan 

menjadi jelas serta terarah. Adapun definisi istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Motivasi belajar secara etimologi berasal dari bahasa inggris (Motive) yang 

berarti kesukaan, perhatian (kecenderungan hati pada sesuatu), dan keinginan. 
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Jadi pada proses pembelajaran peserta didik harus memiliki minat atau motivasi 

untuk mengikuti kegiatan pendidikan agama Islam yang berlangsung. Belajar 

merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh perubahan pada 

aspek tingkah laku, sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi sosial 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Pendidikan agama Islam diartikan sebagai bentuk usaha untuk membimbing, 

membina dan mengarahkan seseorang dalam lingkup ajaran agama Islam yaitu al-

Quran dan Hadis untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah swt. Ini dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yaitu 

memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. 

D. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dalam bentuk 

deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan subtansi berupa gambaran 

melalui data yang valid, yang bersumber dari objek penelitian maupun dari 

pustaka, yang secara spesifik membahas tentang studi deskriptif motivasi belajar 

peserta didik terhadap pendidikan agama Islam pada SMA Negeri 2 Palopo. 

Dalam penelitian ini agar lebih sistematis dirancang melalui tahapan-tahapan 

secara terarah dan tersusun. 

E. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini yakni kepala sekolah, guru pendidikan agama 

Islam dan siswa di SMA Negeri 2 Palopo. Sementara yang menjadi objek 

penelitian yaitu terdiri atas dua aspek yaitu tentang motivasi belajar peserta didik 
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pada mata pelajaran pendidikan agama islam dan aspek efektivitas metode 

ceramah.  

F. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah di mana data tersebut diperoleh.3 Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang hasil penelitiannya diperoleh dengan cara 

menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung. Adapun sumber 

data diperoleh dari kepala sekolah, guru PAI, dan siswa di SMA Negeri 2 Palopo. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. 

Adapun data sekunder ini berupa dokumen sekolah, dokumen guru, kajian-kajian 

teori dan karya tulis yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan baik untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian 

kualitatif ini instrumen atau alat penelitian yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data yakni berupa tes lisan, alat rekam, kamera dan panduan 

wawancara serta peneliti itu sendiri. 

 

 

 

 
3Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 172. 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti dalam mengumpulkan atau 

memperoleh data-data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa teknik yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan atau 

analisis situasi dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada 

objek atau peristiwa yang sedang diteliti.4 Tindakan observasi memiliki tujuan 

untuk bisa mengamati dan mencatat gejala apa yang terjadi di lapangan 

berdasarkan yang menjadi objek penelitian.5  Adapun yang diobservasi dalam 

penelitian kali ini adalah SMA Negeri 2 Palopo meliputi profil visi dan misi 

sekolah, sarana dan prasarana, serta kondisi siswa dan guru dalam hal ini guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan siswa kelas X . 

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, adalah wawancara 

terstruktur, yakni wawancara yang berlandaskan pedoman wawancara.6  Dalam hal 

ini, wawancara dilakukan secara langsung dan dikerjakan secara bertahap. 

Kegiatan ini dikerjakan untuk memperoleh data serta informasi tentang efektivitas 

metode ceramah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik terhadap 

pendidikan agama Islam pada SMA Negeri 2 Palopo. Dalam penelitian ini 

 
4 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet, II, Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 

158. 
5 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. 10; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 

h.182. 

6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta 

Aksara, 2006), h. 227. 
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informan yang akan diwawancarai adalah guru Pendidikan Agama Islam yang 

berjumlah dua orang, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo, dan Siswi kelas X 

SMA Negeri 2 Palopo yang berjumlah lima orang. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa foto atau video dan juga data-

data lainya.7 Metode dokumentasi ini dengan maksud untuk memperoleh data 

yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data sekunder). Fungsinya sebagai 

pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui pengamatan dan 

wawancara. Dokumentasi juga diartikan sebagai proses pengumpulan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada.8 

I. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi yang berfungsi sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti 

temukan setelah melakukan penelitian. Dan juga untuk keperluan percakapan atau 

sebagai pembanding terhadap suatu data.9 Dalam penelitian kualitatif, teknik 

triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang penulis peroleh 

dari hasil wawancara penulis dengan informan dan kemudian penulis 

mengkomfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan 

 
7 Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), h. 69. 

8 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2011), h. 

78. 

9 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2000), h. 330. 
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penelitian serta hasil pengamatan penulis di lapangan sehingga kemurnian 

keabsahan data terjamin.10 

J. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini penulis mengamati tentang efektivitas metode ceramah dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik terhadap pendidikan agama Islam 

pada SMA Negeri 2 Palopo. Pengolahan data dengan mempelajari hasil yang 

diperoleh saat pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian dilakukan 

reduksi data dengan membuat rangkuman dan kesimpulan hasil penelitian. 

Analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, tahap 

penyajian data dan tahap menarik kesimpulan.11 Dalam penilitian ini penulis 

mengambil langkah-langkah untuk analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah langkah awal dalam analisis data, dengan memiliki 

tujuan untuk membantu dan mempermudah peneliti dalam memahami data yang 

diperoleh. Pada tahap ini, semua data yang terkumpul akan diseleksi kemudian 

mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna. 

2. Penyajian Data 

 Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan.12 Langkah 

 
10 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), 

(Jakarta: GP. Press, 2009), h. 230-231. 

11 Sukirman, Bentuk Simbolik dalam Wacana Pengajaran Bahasa Indonesia di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo (Analisis Wacana Kritis), (Makassar: UN Makassar, 2019), 

h.162. 

12 Mattew, B. Males, Dkk, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 

178. 
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penyajian data mencakup kembali hasil klasifikasi data untuk dijadikan dasar dari 

penarikan kesimpulan. 

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah langkah tahap akhir, dalam 

teknik analisis data kualitatif. Kesimpulan dan verifikasi ini dilakukan untuk 

melihat hasil reduksi data, tetap berada pada tujuan analisis yang ingin dicapai. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

A. Deskripsi Data 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Singkat SMA Negeri 2 Palopo 

SMA Negeri 2 Palopo adalah salah satu Sekolah Menengah Atas yang berada 

di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Seperti sekolah SMA pada 

umumnya, sekolah ini masa pendidikan ditempuh selama tiga tahun pelajaran, 

mulai dari jenjang kelas X hingga kelas XII yang terdiri dari beberapa kelas di 

setiap jenjangnya. 

SMA Negeri 2 Palopo yang beralamat di jalan Garuda No. 18 Perumnas 

Palopo, berdiri dan mulai berjalan pada 1 juni tahun 1983. Pada awal berdirinya 

SMA Negeri 2 Palopo dipimpin oleh bapak Muhammad Yusuf Elere, di mana 

pada masa kepemimpinan beliau menerapkan sikap disiplin yang tinggi dengan 

motto “SAYA MALU TERLAMBAT” yang diiringi dengan disiplin belajar yang 

tinggi. Usaha tersebut dilakukan memberikan pembuktian bahwa SMA Negeri 2 

Palopo mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. 

Kemudian SMA Negeri 2 Palopo beralih pimpinan ke bapak Drs. Rahim 

Kuty. Pada masa kepemimpinan beliau SMA Negeri 2 Palopo banyak meraih 

kejuaraan baik di tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi hingga ke tingkat 

Nasional, yakni juara kebersihan sekolah oleh dinas lingkungan hidup dan juara I 

Wawasan Wiyata Mandala tingkat nasional. Tidak hanya itu dibidang akademik 

pun sering meraih juara dalam berbagai lomba. 
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Tidak berhenti sampai di situ, di masa pimpinan bapak Drs. Zainuddin Lena, juga 

oleh bapak Drs. Muhammad Jaya, kejayaan tersebut terus berlanjut, di mana saat 

itu beliau menerapkan pembelajaran berbasis komputer dan berhasil membawa 

perwakilan siswa ke olimpiade sains pada tingkat provinsi. Prestasi tersebut secara 

berkesinambungan terus dilanjutkan oleh kepala sekolah selanjutnya hingga 

sampai saat ini. Sejak berdirinya, SMA Negeri 2 Palopo pergantian kepala sekolah 

telah dilaksanakan yaitu: 

1.) Tahun 1983 – 1989 dipimpin oleh Drs. Muhammad Yusuf Elere, BA. 

2.) Tahun 1989 – 1998 dipimpin oleh Drs. Abd. Rahim Kuty 

3.) Tahun 1998 – 2002 dipimpin oleh Drs. Zainuddin Lena 

4.) Tahun 2002 – 2006 dipimpin oleh Drs. Muhammad Jaya, M.Si. 

5.) Tahun 2006 – 2007 dipimpin oleh Drs. Masdar Usman, M.Si. 

6.) Tahun 2007 – 2009 dipmipin oleh Drs. Sirajuddin 

7.) Tahun 2009 – 2010 dipimpin oleh Dra. Nursiah Abbas 

8.) Tahun 2010 – 2012 dipimpin oleh Drs. Muh. Zainal Abidin, M.Pd. 

9.) Tahun 2012 – 2014 dipimpin oleh Drs. Esman, M.Pd. 

10.) Tahun 2014 –  2015 dipimpin oleh Drs. Abdul Rahmat, M.M. 

11.) Tahun 2015 – 2017 dipimpin oleh Drs. Basman, S.H., M.M. 

12.) Tahun 2017 – dipimpin oleh Hj. Kamlah, S.Pd., M.Pd. hingga sekarang.1 

b. Visi SMA Negeri 2 Palopo 

“Sekolah yang unggul dalam mutu berdasarkan iman dan taqwa serta berwawasan 

teknologi informasi dangan tetap berpijak pada budaya bangsa” 

 
1 Staf TU, SMA Negeri 2 Palopo, Profil Sekolah, 10 Desember 2021. 
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c. Misi SMA Negeri 2 Palopo 

1) Melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dengan mengacu 

kepada 8 standar nasional pendidikan. 

2) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia disekolah melalui 

kegiatan pendidikan dan latihan (workshop, in house training). 

3) Melaksanakan inovasi pembelajaran di sekolah. 

4) Melaksanakan pengembangan pembelajaran berbasis ICT. 

5) Melaksanakan pengembangan fasilitas pendidikan. 

6) Melaksanakan kegiatan bidang kreatifitas guru/siswa dan kompetensi/lomba-

lomba dalam berbagai bidang (sains, olah raga dan seni). 

7) Melaksanakan pengembangan pengelolaan sekolah, melaksanakan 

penggalangan partisipasi pembiyaan sekolah. 

d. Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Palopo 

Aspek penunjang selain guru, siswa dan staf yang sangat berpengaruh juga 

dalam proses pembelajaran adalah faktor penunjang sarana dan prasarana. 

Keberadaan sarana dan prasana sangat penting untuk membantu dalam 

berlangsungnya proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Palopo, terutama yang 

berkaitan langsung didalam ruangan. Karena sarana prasarana yang baik atau 

memadai akan menjamin tercapainya tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 2 Palopo, 

diperoleh hasil bahwa keadaan sekolah tersebut cukup baik dalam menunjang 

proses pembelajaran. Hasil pengamatan mengenai keadaan sarana dan prasarana  

SMA Negeri 2 Palopo, memperlihatkan berbagai fasilitas sekolah yang 
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menunjang proses belajar mengajar dengan standar yang baik untuk tercapainya 

kesuksekan proses pembelajaran. Adapun fasilitas yang dimiliki SMA Negeri 2 

Palopo terlampir. 

e. Keadaan Guru  SMA Negeri 2 Palopo 

Tenaga pengajar dan staf tata usaha pada  SMA Negeri 2 Palopo berjumlah 

80 dengan kualifikasi akademik S.1 (Strata satu) dan S.2 (Magister) dari berbagai 

berguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia, serta satu orang 

guru bahasa inggris Magister (S.2) di Australia.2 

Keadaan guru di  SMA Negeri 2 Palopo memiliki kualitas yang sangat baik 

serta cukup memadai, meskipun demikian guru harus terus meningkatkan ilmu 

pengetahuannya serta tugasnya sebagai pendidik peserta didik di sekolah untuk 

lebih maksimal. Sebagai seorang pendidik, guru merupakan faktor yang sangat 

penting dan sangat berpengaruh terhadap tercapainya keberhasilan pembelajaran. 

Tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Palopo harus 

dapat memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya, karena keduanya saling menunjang satu sama lain. 

Guru mesti melakukan pembinaan dan pengajaran secara inovatif dan kreatif 

dalam proses pembelajaran. Adapun nama guru di SMA Negeri 2 Palopo 

terlampir. 

f. Keadaan Siswa SMA Negeri 2 Palopo 

Siswa menjadi salah satu faktor penunjang yang turut menentukan kelancaran 

dalam proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Berdasarkan hasil 

 
2 Arsip Tata Usaha,  SMA Negeri 2 Palopo, Tanggal 15 Desember 2020. 
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penelitian yang didapatkan, siswa di SMA Negeri 2 Palopo memiliki jumlah siswa 

yang sangat banyak mulai dari kelas kelas X yang terdiri atas sepuluh kelas yakni 

jurusan IPA mempunyai 6 kelas dan jurusan IPS memiliki 4 kelas. Kelas XI 

terdiri atas delapan kelas yang terdiri atas lima ruangan untuk jurusan IPA dan 

tiga ruangan jurusan IPS. Kelas XII terdiri atas sepuluh kelas yaitu enam ruangan 

untuk jurusan IPA, empat ruangan untuk jurusan IPS. Sehingga jumlah siswa di 

SMA Negeri 2 Palopo secara keseluruan adalah 811 siswa.3 

g. Struktur Organisasi SMA Negeri 2 Palopo 

Struktur organisasi diSMA Negeri 2 Palopo, diisi mulai dari kepala sekolah 

hingga bagian-bagian yang lainnya untuk membantu dan menunjang proses 

kegiatan belajar dan mengajar disekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan 

tertinggi di sekolah untuk mengontrol jalannya pendidikan di sekolah. Adapun 

struktur organisasi SMA Negeri 2 Palopo terlampir. 

2. Motivasi Belajar Siswa Kelas X Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 2 Palopo 

Motivasi belajar merupakan dorongan atau semangat dalam proses 

kegiatan belajar oleh seseorang, Motivasi sangat mempengaruhi hasil belajar. Ini 

disebabkan karena apabila motivasi tersebut meningkat maka antusiasme siswa 

untuk memahami pelajaran akan semakin meningkat yang kemudian akan 

berdampak pada terciptanya suasana belajar yang kondusif dan memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk fokus sehingga hasil belajarnya pun bisa mengalami 

peningkatan. Motivasi belajar pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Palopo 

utamanya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bisa dikatakan rendah. 

 
3 Arsip Tata Usaha, SMA Negeri 2 Palopo, Tanggal 14 Desember 2020. 



35 
 

 
 

Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, sebagaimana yang dikemukakan 

langsung oleh salah satu guru Pendidikan Agama Islam yang bernama Supri, 

S.Pd. dalam wawancara yang telah dilaksanakan tersebut, beliau berpendapat 

bahwa: 

“Motivasi belajar PAI siswa kelas X bisa dibilang agak rendah, 

dikarenakan diri mereka sendiri dan pandemi yang masih terus ada hingga 

saat ini, hal ini mengakibatkan kami sebagai pihak guru menjadi kesulitan 

untuk menyajikan materi pembelajaran kepada siswa. Namun 

Alhamdulillah, karena sekarang sudah bisa dilaksanakan belajar tatap 

muka, meskipun harus terbagi ke dalam dua sesi, namun kembali lagi 

masih ada faktor lain, yaitu kurangnya durasi waktu yang diberikan untuk 

menjelaskan materi ke siswa, sehingga siswa kadang belum paham dengan 

materinya, namun waktu pelajarannya telah habis.”4 

 

 Dari pernyataan tersebut, narasumber secara tidak langsung mengakui 

bahwa motivasi belajar peserta didik saat ini memang begitu rendah. Sehingga 

mengakibatkan penurunan efektivitas dalam belajar terus menurun. Tanggapan 

serupa juga turut dikemukakan oleh guru Pendidikan Agama Islam lainnya yang 

bernama Hasbar, S.Pd. dalam wawancara peneliti dengan beliau, beliau 

menyampaikan bahwa: 

“ Pelaksanaan pembelajaran PAI selama ini di SMA 2 Palopo saat ini 

terbagi kedalam dua kelompok, yakni kelompok A dan kelompok B, 

dengan durasi waktu 45 menit. Waktu 45 menit itu sangat minim karena 

biasa pelajaran belum tersampaikan materinya namun waktunya sudah 

habis. Kemudian materi pelajaran harus disampaikan dengan dua cara 

sesuai dengan dua kelompok tersebut, dalam artian minggu ini kelompok 

A sebagai kelompok yang belajar luring, atau belajar tatap muka dikelas, 

dan kelompok B yang belajar daring atau secara online. Keduanya harus 

mendapatkan materi yang sama dengan dua cara yang berbeda sesuai 

dengan kelompok mana mereka. Tiap minggunya dua kelompok tadi 

nantinya akan saling bertukar, dan begitu pun halnya dengan minggu-

 
4 Supri, S.Pd,Guru  SMAN 2 Palopo, Wawancara,SMAN 2 Palopo,Senin 13 Desember 

2021. 
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minggu berikutnya. Nah hal ini juga yang membuat motivasi siswa belajar 

siswa rendah” 5 

 

Berdasarkan paparan data tersebut dapat dikatakan bahwa motivasi belajar 

siswa sangatlah rendah akibat dari diri mereka sendiri dan efek pandemik yang 

tidak berkesudahan. Hal ini juga diperinci lagi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 

2  Palopo beliau mengemukakan bahwa:  

“ Adanya pandemi memang tidak dapat di pungkiri menjadi salah satu 

penyebab terhambatnya kemajuan pendidikan khususnya di SMAN 2 

Palopo. Karena pandemi ini menuntut kita untuk lebih waspada dan 

berhati-hati agar tidak tertular virus covid-19. Olehnya itu salah satu upaya 

pencegahan yang dilakukan adalah dengan menerapkan belajar dari rumah 

secara onine. Meski demikian, telah diberikan kelonggaran di mana siswa 

sudah boleh belajar secara tatap muka dengan catatan dibagi kedalam dua 

sesi yang berganti-ganti setiap satu pekan. Kami menyadari kalau ini 

belum sepenuhnya menjadi apa yang diinginkan oleh para siswa, namun 

setidaknya ini bisa dicatat sebagai sebuah kemajuan, karena sebelumnya 

lebih parah dan lebih susah lagi, kalau sekarang sudah sedikit lebih 

mudah, meski memang masih ada hambatan, namun saya rasa dengan 

adanya kelonggaran seperti saat ini minat belajar siswa perlahan mulai 

membaik dan meningkat lagi walau masih belum sebaik yang dulu” 6 

 

 Motivasi belajar siswa kelas X SMAN 2 Palopo memang mengalami 

penuruan selama masa pandemi karena berbagai macam hal. Salah satu di 

antaranya adalah karena proses pembelajaran daring yang berlangsung secara 

tidak efektif dan menimbulkan rasa jenuh dalam diri siswa. Hal ini tentunya 

menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan. Meski begitu, bukan berarti 

pihak sekolah dan tenaga pendidik sendiri tidak tinggal diam.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti juga dengan siswa yang 

mengemukakan: 

“ Iya kak, kalau menurut saya motivasi belajarku saat ini masih belum 

terlalu tinggi, utamanya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

karena selama ini belajar nya masih dibatasi. Durasi waktu belajarnya 

 
5 Hasbar, S.Pd, Guru SMAN 2 Palopo, Wawancara, SMAN 2 Palopo,Senin 13 

Desember 2021. 

 
6 Hj. Kamlah, S.Pd., M.Pd, Kepala Sekolah SMAN 2 Palopo, Wawancara, SMAN 2 

Palopo,Selasa 14 Desember 2021. 
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singkat sedangkan biasa kami belum paham dengan materinya, dan kami 

juga masih tetap harus belajar daring yang kadang bikin kami ikut pusing 

karena tugas-tugasnya yang menumpuk” 7 

 

 Tanggapan yang disampaikan oleh Marwah lebih menegaskan 

perihal kebingungan yang dialaminya dikarenakan dia masih kesulitan untuk 

menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang ada. Selain itu, durasi 

waktu pembelajaran yang memang dipersingkat membuatnya kesulitan untuk 

memahami materi pembelajaran yang ada. Hal yang serupa juga disampaikan oleh 

Mariani, siswa yang mengatakan: 

“Menurut saya motivasi belajar itu adalah hal yang penting, karena selama 

ini kita telah ada di masa pandemi yang mengakibatkan kejenuhan dalam 

belajar, tapi di balik itu semua bukan menjadi penghalang untuk tetap 

belajar dan berusaha agar sukses kedepannya. Saya rasa motivasi belajarku 

selama ini memanglah menurun, tapi sebisa mungkin saya mencari 

solusinya, salah satunya dengan mengambil waktu waktu tertentu untuk 

istirahat sejenak dan melakukan hobi yang saya sukai, dengan demikian 

akan memperbaiki mood dan akan membuat kembali semangat untuk 

belajar” 8 

 

Tanggapan Mariani cenderung berbeda dengan peserta didik lainnya, di 

saat peserta didik lainnya mengeluhkan betapa sulitnya menjaga motivasi mereka, 

Mariani justru memberikan masukan dan cara-cara yang dia gunakan agar 

motivasi belajarnya tetap meningkat di masa-masa pandemi seperti saat ini. 

Tanggapan lainnya datang dari peserta didik yang bernama Indriani, dalam 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan Indriani, dia mengemukakan bahwa: 

“ Bagi saya meningkatkan  motivasi belajar itu penting, bagi saya sendiri 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran favorit, dan 

sangat suka mempelajarinya. Olehnya itu motivasi belajar saya sejauh ini 

 
7 Marwah, Siswa SMAN 2 Palopo,Wawancara, SMAN 2 Palopo,Rabu 15 Desember 

2021. 
8 Mariani, Siswa SMAN 2 Palopo, Wawancara, SMAN 2 Palopo,Rabu 15 Desember 

2021. 
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tidak mengalami penurunan sedikitpun, justru dengan adanya pandemi 

inilah yang seharusnya semakin meningkatkan minat belajar”9 

 

Dari tanggapan tersebut, narasumber menyatakan bahwa tidak ada 

halangan ataupun keluhan selama melaksanakan proses pembelajaran 

berlangsung. Namun, narasumber merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk 

terus belajar dengan adanya kesulitan di masa pandemi seperti ini.  

Tanggapan berikutnya turut datang dari siswi bernama Tasya, dalam 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dia turut menyampaikan pendapatnya 

mengenai bagaimana motivasi belajarnya di mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam ini dia mengemukakan bahwa: 

“Kalau saya jujur saja, motivasi belajar saya memang menurun akhir-akhir 

ini, namun bukan diakibatkan masalah pandemi ataupun durasi 

pembelajarannya yang singkat. Melainkan karena saya masih sedikit 

kesulitan beradaptasi dengan sekolah baru, lingkungan baru, dan juga 

guru-guru baru yang mengajari saya saat ini. Saya rasa ini hal yang masih 

wajar karena saya baru masuk SMA dan itupun sempat terhambat karena 

pandemi, semoga bisa segera beradaptasi dengan cepat agar bisa 

menumbuhkan motivasi belajar kembali”10 

 

Pendapat tersebut dikemukakan oleh salah satu narasumber yang 

menyatakan bahwa, adanya kesulitan beradaptasi di sekolah baru dan pandemik 

yang datang secara bersamaan, membuat motivasi belajar siswa tersebut menurun. 

Akibatnya, kualitas pembelajaran yang diberikan oleh pendidik, akan 

mempengaruhi respon  siswa terhadap materi yang disampaikan dan akhirnya 

pembelajaran menjadi kurang maksimal. 

 
9 Indriani, Siswa SMAN 2 Palopo, Wawancara, SMAN 2 Palopo, Rabu 15 Desember 

2021. 
 

10 Tasya, Siswa SMAN 2 Palopo, Wawancara, SMAN 2 Palopo, Rabu 15 Desember 

2021. 
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Dari beberapa hasil wawancara yang saya dapatkan dan ternayata sesuai 

dengan hasil observasi yang didapatkan peneliti di lapangan bahwa motivasi 

belajar siswa kelas X SMA Negeri 2 Palopo sangatlah rendah akibat dari dalam 

diri mereka dan pandemik yang masih terus berlangsung mengakibatkan pola 

pembelajaran dialihkan secara daring atau online. Berdampak kepada jenuhnya 

siswa dalam hal belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam oleh karenanya 

pihak tenaga pendidik dalam hal ini guru haruslah mampu berinovasi dalam 

mengembangkan metode pembelajaran yang di mana dalam ini penelitian ini 

berfokus kepada metode ceramah sebagai upaya meningkatkan dan 

mengefektifkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam. 

Selain hambatan dan  permasalahan yang dialami dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas X di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tentu 

pihak guru maupun kepala sekolah tidak bisa diam dan berpangku tangan tanpa 

mencoba untuk mencari suatu penyelesaian dari permasalahan ini. Olehnya itu 

peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai solusi yang dapat diberikan kepada 

siswa agar motivasi belajarnya bisa kembali meningkat. Dalam wawancara yang 

dilaksanakan di lokasi sekolah SMA Negeri 2 Palopo tersebut, beberapa guru 

PAI, siswa dan pihak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palopo juga ikut 

mengemukakan pendapatnya. Sebagaimana salah satu pendapat yang 

dikemukakan oleh pihak guru PAI SMA Negeri 2 Palopo atas nama Supri, S.Pd 

dalam wawancara tersebut beliau menemukakan bahwa : 

“ Sebenarnya kami bukan hanya tinggal diam saja dan melihat semakin 

merosotnya motivasi belajar siswa yang kami didik. Ada beberapa hal atau 
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upaya yang kami lakukan untuk bisa meningkatkan kembali motivasi 

belajar dari siswa yang kami didik, salah satu diantaranya adalah kami 

selalu memberikan wejangan dan motivasi diawal atau diakhir materi, 

dengan segala keterbatasan waktu yang ada, sebisa mungkin kami 

memberikan motivasi, biasanya motivasi tersebut berupa kisah-kisah para 

nabi dan sahabat yang berjuang dalam menegakkan agama Islam. Disitu 

kita dapat belajar moral bahwa apa yang kita hadapi saat ini tidak ada apa-

apanya dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh para nabi dan para 

sahabat, jadi kita harus mencontoh mereka dan tidak menyerah dalam 

berusaha. Selain itu saya juga suk memberikan kisah-kisah orang sukses 

yang ada saat ini, salah satunya adalah kisah sukses Mc Donald, Syakir 

Khan, Steve Jobs, dan masih banyak lagi. kiranya hal tersebut bisa 

memacu kembali motivasi dan semangat belajar siswa yang saya ajar”11 

 

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh bapak Supri, beliau 

menegaskan bahwa salah satu solusi atau upaya yang coba dia berikan adalah 

dengan memberikan wejangan dan juga pembelajaran hidup tentang kisah-kisah 

nabi beserta para sahabatnya maupun kisah-kisah orang sukses yang ada di 

berbagai belahan dunia ini. Memang memberikan wejangan dan pembelajaran 

untuk mengambil hikmah dari orang-orang yang sukses adalah salah satu cara 

yang dapat diterapkan. Meskipun termasuk metode lawas, namun keefektivan 

metode ini masih sangat terbukti hingga saat ini. Selain itu metode ini juga dapat 

dikategorikan ke dalam metode ceramah.  

Tanggapan selanjutnya turut hadir dari seorang guru PAI  yang lain, yang 

bernama Hasbar, S.Pd. dalam wawancara peneliti dengan beliau, dia 

mengemukakan pendapatnya bahwa : 

“ Kalau menurut saya upaya yang bisa kita lakukan di tengah kondisi yang 

serba terbatas ini adalah dengan tetap terus memberikan semangat dan 

motivasi kepada para siswa, karena kalau bukan mereka sendiri yang 

mengerakkan dirinya, maka siapa lagi yang bisa. Kami sebagai guru hanya 

bisa memberikan saran, masukan dan wejangan dengan harapan apa yang 
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kami sampaikan ini dapat diresapi dan dipahami dengan baik oleh siswa. 

Kalau saya sendiri biasanya rutin mengirimkan video-video ceramah yang 

bertema agama kepada siswa, biasanya ceramah tersebut berhubungan 

dengan materi yang telah saya ajarkan maupun dengan materi yang akan 

saya ajarkan keesokan harinya. Mungkin memang dampaknya tidak 

seberapa, olehnya itu terkadang saya memberikan tugas untuk menyimak 

ceramah yang saya kirim tersebut untuk kemudian dicatat makna atau 

hikmah dari ceramah tersebut. Dengan demikian secara tidak langsung, 

siswa akan turut mendengarkan ceramah tersebut, dari situ saya berharap 

semoga dengan cara ini bisa terus memotivasi siswa agar semakin 

semangat dalam belajar. Khususnya di pelajaran PAI yang saya bawakan 

ini.”12 

 

Selain pihak guru PAI SMAN 2 Palopo yang turut memberikan 

tanggapanya mengenai motivasi belajar siswa, beberapa siswi yang ikut peneliti 

wawancarai pun juga turut memberikan tanggapannya mengenai hal ini. Salah 

satunya adalah siswi kelas X yang bernama Tasya. Dalam wawancara tersebut, 

Tasya mengemukakan bahwa : 

“ Kalau saya, selama pandemi ini memang agak kurang termotivasi untuk 

belajar, apalagi mata pelajaran yang agama Islam yang mana belum saya 

kenal baik pihak guru maupun teman-teman kelas saya sendiri. Jujur kalau 

saya sendiri bagaimana cara saya meningkatkan motivasi belajar saya 

adalah dengan berhenti dan rehat sejenak, kalau bisa pergi berlibur ke 

suatu tempat yang bisa saya jadikan tempat untuk rekreasi atau sekedar 

refreshing, setelah keadaan fikiran dan hati saya mulai membaik, barulah 

saya kembali ke meja belajar untuk menyelesaikan tugas atau apapun itu 

yang diajarkan kepada saya”13 

 

Tanggapan yang dikemukakan oleh Tasya cenderung mengarah ke 

personal dan tentu apa yang dia sampaikan ini sangat sulit untuk diterapkan oleh 

pihak guru setiap akan mengajar di kelas. Kendati demikian, apa yang 

disampaikan oleh Tasya bukanlah suatu hal yang salah, memang dengan rekreasi 

 
12 Hasbar, S.Pd,Guru SMAN 2 Palopo,Wawancara, SMAN 2 Palopo,Senin13Desember 
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akan secara otomatis merefresh kembali otak sehingga akan merasa lebih tenang 

dan nyaman. Setelah otak telah segar kembali, barulah kemudian seseorang dapat 

lebih fokus dalam kegiatan pembelajarannya. Metode ini juga telah ditetapkan 

secara turun-temurun sejak jaman dahulu.  

 Tanggapan berikutnya datang dari siswi bernama Marwah, dalam 

wawancara tersebut Marwah juga turut memberikan pendapatnya. Marwah 

mengemukakan pendapatnya bahwa : 

“ Kalau saya sendiri, untuk meningkatkan motivasi belajar, ada banyak 

cara yang bisa saya lakukan. Salah satunya adalah dengan mendengarkan 

ceramah-ceramah agama di televisi atau di media sosial. Dengan cara ini 

maka hati akan menjadi lebih tenang dan tenram, selain itu dengan cara ini 

pula saya bisa termotivasi untuk semakin semangat lagi dalam belajar agar 

bisa menjadi orang sukses. Ilmu yang saya dapat dari ceramah juga 

lumayan banyak dan itu biasanya membantu saya ketika ada materi yang 

diberikan oleh guru dikelas. Biasanya materi tersebut berhubungan 

langsung dengan apa yang dengarkan di media sosial atau di tv tadi. Dari 

situlah saya bisa menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Selain itu 

dengan mendengarkan cermah ini akan lebih memotivasi saya dalam 

beribadah dan lebih taat dalam menjalankan perintah Allah.Swt dan juga 

Sunnah-Sunnah Rasulullah Saw”14 

 

Tanggapan yang dikemukakan oleh Marwah ini adalah sebuah metode 

atau cara yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, selain karena mudah 

dilaksanakan, juga karena bisa menjadi salah satu media dalam belajar. Dalam hal 

ini memang mendengarkan ceramah-ceramah agama mampu menstabilkan 

kembali hati yang bimbang dan resah dengan segala keadaan yang ada saat ini. 

Dengan mendengarkan ceramah maka semangat belajar dan beribadah akan 

semakin bertumbuh dan menghasilkan pribadi yang taat beragama serta berakhlak 

mulia. Metode mendengarkan ceramah ini adalah salah satu metode pembelajaran 
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yang paling lama, namun juga menjadi salah satu yang paling efektif untuk 

diterapkan. Dengan metode ceramah seseorang akan mendengarkan langsung 

penyampaian materi ceramah dari si penceramah. 

 Apabila disampaikan dengan baik dan juga dengan tutur kata yang indah 

serta apa yang disampaikan mengandung kebenaran, maka akan menghasilkan 

feedback yang baik kepada para pendengarnya, tak terkecuali kepada para siswa 

itu sendiri.  

Tanggapan berikutnya juga turut disampaikan oleh siswi bernama Mariani, 

dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, siswi tersebut menyampaikan 

pendapat dan masukannya bahwa:  

“ Kalau saya sendiri, biasanya memotivasi diri dengan melakukan hobi, 

hobi saya adalah memasak dan juga membaca buku. Dengan melakukan 

hobi saya seperti ini maka saya bisa memotivasi diri saya kembali untuk 

bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Saya rasa setiap orang yang 

menjalani hobinya akan selalu semangat dalam  menjalani hidupnya. 

Utamanya dalam belajar, penting bagi kita untuk tidak melupakan hobi. 

Karena itulah yang akan menjadi salah satu pemicu sehingga kita menjadi 

lebih termotivasi dalam hal belajar.”15 

 

Apa yang disampaikan oleh Mariani adalah sebuah hal patut untuk kita 

apresiasi, mengingat betapa pentingnya bagi seseorang untuk menemukan suatu 

hobi dalam hidupnya guna menjadi orang yang lebih baik, memiliki keahlian 

sekaligus menjadi suatu motivasi dalam mempelajari suatu hal. Karena secara 

tidak langsung, apabila seseorang menekuni hobinya, maka akan timbul perasaan 

senang di dalam diri orang tersebut. Dengan rasa senang ini akan melahirkan rasa 
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rileks sehingga secara tidak langsung tanpa kita sadari otak dan fikiran kita akan 

terefresh dengan sendirinya.  

Meskipun hal ini tidak bisa diterapkan secara utuh dalam proses 

pembelajaran, mengingat setiap orang dilahirkan dengan kecendenrungan, minat 

dan bakat yang berbeda-beda, namun hal ini bisa disampaikan oleh pihak guru 

kepada para muridanya, dan setiap murid bisa melakukan dan menekuni hobinya 

masing-masing di rumahnya.  

Tanggapan berikutnya kemudian datang dari siswi bernama Indriani, 

dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan siswi tersebut, Indriani 

turut menyampaikan bahwa : 

“ Bagi saya, untuk meningkatkan motivasi belajar itu, berbeda-beda 

caranya untuk setiap orang. Kalau saya sendiri cukup dengan 

mendengarkan ceramah-ceramah agama yang menyejukkan hati, apabila 

saya mendengarkan ceramah-ceramah agama tersebut, maka motivasi 

belajar dalam diri saya akan meningkat. Saya jadi semakin semangat untuk 

beajar, utamanya belajar Pendidikan Agama Islam. Meskipun di tengah 

kondisi pandemi dan pembelajaran daring luring seperti ini, namun hal itu 

tidak boleh menjadikan kita lemah dan merasa malas dalam belajar, hal itu 

harus kita jadikan sebagai tantangan dan menghadapinya dengan tabah dan 

ikhlas. Apabila kita nanti telah usai menjalaninya, maka akan timbul rasa 

puas dari dalam diri kita. Dan kita kitak akan menyesali apa yang telah 

kita lakukan selama ini, kita tidak akan menyesali pilihan kita untuk terus 

berusaha, dan pantang menyerah dalam belajar, karena saya tahu ada akhir 

bahagia yang sudah menunggu saya didepan sana, di masa depan nantinya. 

Kurang lebih seperti itu kutipan ceramah yang saya dengarkan kemarin, 

dan itu selalu saya tanamkan dalam diri saya, menjadi sebuah motivasi 

yang terbesar dalam hidup ini.”16 

Apa yang disampaikan oleh Indriani menjadi sebuah jawaban yang patut 

untuk diapresiasi, tidak hanya memberikan sebuah solusi yang bisa diterapkan 

dalam proses pembelajaran, namun juga memberikan bukti bahwa motivasi 
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belajar memang bisa didapatkan melalui ceramah-ceramah agama yang ada 

maupun ceramah yang disampaikan oleh guru didalam kelas.  

Metode ceramah bisa dikatakan adalah salah satu metode yang paling 

efektif sejauh ini yang merupakan metode dasar yang wajib dikuasai oleh setiap 

guru, karena metode ceramah ini menjadi dasar dan berhubungan dengan metode-

metode belajar lanjutan lainnya yang ada saat ini.  

Tanggapan berikutnya juga turut disampaikan oleh Ibu Hj. Kamlah, 

S.Pd.,M.P.d selaku kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Palopo. Dalam wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan beliau, beliau juga turut menyampaikan apresiasi 

sebesar-besarnya kepada pihak guru dan juga siswa yang telah mau sama-sama 

berjuang di masa pandemi ini untuk tetap memberikan yang terbaik dalam belajar 

dan mengajar.  

Beliau juga turut menyampaikan tanggapannya mengenai cara 

mengembangkan motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 2 Palopo ini. Dalam 

wawancara tersebut beliau mengemukakan bahwa :  

“ Dalam mengembangkan motivasi peserta didik olehnya itu kami sebagai 

pihak sekolah juga sebisa mungkin membekali guru-guru  dalam mengajar 

agar mampu menguasai keadaan di kelas, materi pembelajaran serta 

mampu memberikan atau menyajikan materi dengan cara yang lebih baik 

dan menarik.”17 

  

 Tanggapan yang diutarakan oleh Hj. Kamlah tersebut menegaskan bahwa 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik haruslah dimulai dari cara 

mengembangkan kualitas guru dalam mendidik, seperti halnya diadakan 
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pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. 

Tidak hanya itu, guru juga dituntut untuk mampu menjadi contoh  yang baik 

terhadap siswanya dengan memberikan masukan dan saran yang baik yang 

otomatis hal ini adalah penerapan metode ceramah dalam hal meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

 Sesuai dengan hasil wawancara yang saya dapatkan dan ternyata sesuai 

dengan hasil observasi peneliti di lapangan di SMA Negeri 2  Palopo dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan wejangan dan juga 

motivasi pembelajaran hidup tentang kisah-kisah nabi, maupun kisah-kisah orang 

sukses adalah salah satu cara yang bisa diterapkan. Dan dengan meningkatkan 

motivasi belajar siswa pendidik juga bisa alat peraga lainnya untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dalam hal 

ini meningkatkan motivasi belajar siswa juga dimulai dari cara mengembangkan 

kualitas guru dalam mendidik.  
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3. Penerapan metode ceramah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas X mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 

Palopo 

Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang cukup lama karena 

metode pembelajaran ceramah berisi pemberian nasihat dan wejangan dalam hal 

ini kepada peserta didik, karena pemberian nasihat akan tertanam dengan baik ke 

dalam diri setiap siswa terutama dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Supri S.Pd. yang mengatakan bahwa: 

“ Metode ceramah adalah metode yang sudah cukup lama digunakan 

dalam dunia pendidikan karena metode ceramah berisikan wejangan dan 

motivasi yang mampu didengar baik oleh peserta didik dengan 

menyelipkan kisah-kisah yang mampu membangkitkan dan meningkatan 

motivasi setiap siswa”18 

 

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh bapak Supri, beliau 

menegaskan bahwa salah satu solusi atau upaya yang coba dia berikan adalah 

dengan memberikan wejangan dan juga pembelajaran hidup tentang kisah-kisah 

nabi beserta para sahabatnya maupun kisah-kisah orang sukses yang ada di 

berbagai belahan dunia ini. Memberikan wejangan dan pembelajaran untuk 

mengambil hikmah dari orang-orang yang sukses adalah salah satu cara yang 

dapat diterapkan. Meskipun termasuk metode lawas, namun keefektifan metode 

ini masih sangat terbukti hingga saat ini. Selain itu metode ini juga dapat di 

kategorikan ke dalam metode ceramah.  

Tanggapan selanjutnya turut hadir dari seorang guru PAI  yang lain, yang 

bernama Hasbar, S.Pd. dalam wawancara peneliti dengan beliau, dia 

mengemukakan pendapatnya bahwa : 

“ Kalau menurut saya upaya yang bisa di lakukan di tengah kondisi yang 

serba terbatas ini adalah dengan tetap terus memberikan semangat dan 
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motivasi kepada para siswa, karena kalau bukan mereka sendiri yang 

mengerakkan dirinya, maka siapa lagi yang bisa. Kami sebagai guru hanya 

bisa memberikan saran, masukan dan wejangan dengan harapan apa yang 

kami sampaikan ini dapat diresapi dan dipahami dengan baik oleh siswa. 

Kalau saya sendiri biasanya rutin mengirimkan video-video ceramah yang 

bertema agama kepada siswa, biasanya ceramah tersebut berhubungan 

dengan materi yang telah saya ajarkan maupun dengan materi yang akan 

saya ajarkan keesokan harinya. Mungkin memang dampaknya tidak 

seberapa, olehnya itu terkadang saya memberikan tugas untuk menyimak 

ceramah yang saya kirim tersebut untuk kemudian dicatat makna atau 

hikmah dari ceramah tersebut. Dengan demikian secara tidak langsung, 

siswa akan turut mendengarkan ceramah tersebut, dari situ saya berharap 

semoga dengan cara ini bisa terus memotivasi siswa agar semakin 

semangat dalam belajar. Khususnya di pelajaran PAI yang saya bawakan 

ini.”19 

 

Selain pihak guru PAI SMA Negeri 2 Palopo yang turut memberikan 

tanggapanya mengenai motivasi belajar siswa, beberapa siswi yang ikut peneliti 

wawancarai pun juga turut memberikan tanggapannya mengenai hal ini. 

 Salah satunya adalah siswi kelas X yang bernama Tasya. Dalam 

wawancara tersebut, Tasya mengemukakan bahwa: 

“ Kalau saya, selama pandemi ini memang agak kurang termotivasi untuk 

belajar, apalagi mata pelajaran yang agama Islam yang mana belum saya 

kenal baik pihak guru maupun teman-teman kelas sendiri. Jujur kalau saya 

sendiri bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar adalah dengan 

berhenti dan rehat sejenak, kalau bisa pergi berlibur ke suatu tempat yang 

bisa saya jadikan tempat untuk rekreasi atau sekedar refreshing, setelah 

keadaan fikiran dan hati mulai membaik, barulah kembali ke meja belajar 

untuk menyelesaikan tugas atau apapun itu yang diajarkan kepada saya”20 

 

Tanggapan yang dikemukakan oleh Tasya cenderung mengarah ke 

personal dan tentu apa yang dia sampaikan ini sangat sulit untuk diterapkan oleh 

pihak guru setiap akan mengajar di kelas. Kendati demikian, apa yang 

disampaikan oleh Tasya bukanlah suatu hal yang salah, memang dengan rekreasi 

 
19 Hasbar, S.Pd, Guru SMAN 2 Palopo, Wawancara, SMAN 2 Palopo, Senin 13 
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akan secara otomatis merefresh kembali otak sehingga akan merasa lebih tenang 

dan nyaman. Setelah otak telah segar kembali, barulah kemudian seseorang dapat 

lebih fokus dalam kegiatan pembelajarannya. Metode ini juga telah ditetapkan 

secara turun-temurun sejak jaman dahulu. Salah satu bentuk penerapanya adalah 

dengan mengadakan libur sekolah setiap akhir semester maupun di bulan suci 

Ramadhan agar siswa bisa beristirahat sejenak dan meluangkan waktunya untuk 

berkumpul bersama keluarga, teman-temannya, serta agar lebih fokus dalam 

beribadah tentunya.  

 Tanggapan berikutnya datang dari siswi bernama Marwah, dalam 

wawancara tersebut Marwah juga turut memberikan pendapatnya. Marwah 

mengemukakan pendapatnya bahwa: 

“ Kalau saya sendiri, untuk meningkatkan motivasi belajar, ada banyak 

cara yang bisa di lakukan. Salah satunya adalah dengan mendengarkan 

ceramah-ceramah agama di televisi atau di media sosial. Dengan cara ini 

maka hati akan menjadi lebih tenang dan tenram, selain itu dengan cara ini 

pula saya bisa termotivasi untuk semakin semangat lagi dalam belajar agar 

bisa menjadi orang sukses. Ilmu yang saya dapat dari ceramah juga 

lumayan banyak dan itu biasanya membantu ketika ada materi yang 

diberikan oleh guru di kelas. Biasanya materi tersebut berhubungan 

langsung dengan apa yang dengarkan di media sosial atau di tv tadi. Dari 

situlah saya bisa menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Selain itu 

dengan mendengarkan cermah ini akan lebih memotivasi saya dalam 

beribadah dan lebih taat dalam menjalankan perintah Allah Swt dan juga 

sunnah-sunnah Rasulullah Saw”21 

 

Tanggapan yang dikemukakan oleh Marwah ini adalah sebuah metode 

atau cara yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, selain karena mudah 

dilaksanakan, juga karena bisa menjadi salah satu media dalam belajar. Dalam hal 

ini memang mendengarkan ceramah-ceramah agama mampu menstabilkan 
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kembali hati yang bimbang dan resah dengan segala keadaan yang ada saat ini. 

Dengan mendengarkan ceramah maka semangat belajar dan beribadah akan 

semakin bertumbuh dan menghasilkan pribadi yang taat beragama serta berakhlak 

mulia. Metode ceramah ini adalah salah satu metode pembelajaran yang paling 

lama, namun juga menjadi salah satu yang paling efektif untuk diterapkan. 

Dengan metode ceramah seseorang akan mendengarkan langsung penyampaian 

materi ceramah dari si penceramah. 

 Apabila disampaikan dengan baik dan juga dengan tutur kata yang indah 

serta apa yang disampaikan mengandung kebenaran, maka akan menghasilkan 

feedback yang baik kepada para pendengarnya, tak terkecuali kepada para siswa 

itu sendiri.  

Tanggapan berikutnya juga turut disampaikan oleh siswi bernama Mariani, 

dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, siswi tersebut menyampaikan 

pendapat dan masukannya bahwa:  

“ Metode ceramah kak memang sudah efektif untuk sekarang ini 

mengingat terbatasnya waktu pembelajaran akibat adanya pandemic jadi 

penerapan metode pembelajaran yang variatif pun juga tidak bisa 

diterapkan secara maksimal akibat keterbatasan waktu yang tidak 

memungkinkan.”22 

Tanggapan Mariani sendiri menegaskan bahwa penerapan metode 

ceramah sendiri sudah sangat tepat untuk keadaan sekarang ini mengingat 

keterbatasan yang ada karena efek pandemic yang mengakibatkan waktu 

belajar dikurangi dan dialihkan secara daring oleh karenanya menerapkan 

metode pembelajaran variatif pun tidak efektif karena hal tersebut.  
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Tanggapan berikutnya kemudian datang dari siswi bernama Indriani, 

dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan siswi tersebut, Indriani 

turut menyampaikan bahwa: 

“ Bagi saya, untuk meningkatkan motivasi belajar itu, berbeda-beda 

caranya untuk setiap orang. Kalau saya sendiri cukup dengan 

mendengarkan ceramah-ceramah agama yang menyejukkan hati, apabila 

mendengarkan ceramah-ceramah agama tersebut, maka motivasi belajar 

dalam diri akan meningkat. Saya jadi semakin semangat untuk beajar, 

utamanya belajar Pendidikan Agama Islam. Meskipun di tengah kondisi 

pandemi dan pembelajaran daring dan luring seperti ini, namun hal itu 

tidak boleh menjadikan kita lemah dan merasa malas dalam belajar. Hal 

itu harus di jadikan sebagai tantangan dan menghadapinya dengan tabah 

dan ikhlas. Apabila kita nanti telah usai menjalaninya, maka akan timbul 

rasa puas dari dalam diri. Kita tidak akan menyesali apa yang telah kita 

lakukan selama ini, kita tidak akan menyesali pilihan untuk terus berusaha, 

dan pantang menyerah dalam belajar, karena saya tahu ada akhir bahagia 

yang sudah menunggu di depan sana, di masa depan nantinya. Kurang 

lebih seperti itu kutipan ceramah yang di dengarkan kemarin, dan itu 

selalu saya tanamkan dalam diri, menjadi sebuah motivasi yang terbesar 

dalam hidup ini.”23 

 

Apa yang disampaikan oleh Indriani menjadi sebuah jawaban yang patut 

untuk diapresiasi, tidak hanya memberikan sebuah solusi yang bisa diterapkan 

dalam proses pembelajaran, namun juga memberikan bukti bahwa motivasi 

belajar memang bisa didapatkan melalui ceramah-ceramah agama yang ada 

maupun metode ceramah yang disampaikan oleh guru di dalam kelas.  

Metode ceramah bisa dikatakan adalah salah satu metode yang paling 

efektif sejauh ini yang merupakan metode dasar yang wajib dikuasai oleh setiap 

guru, karena metode ceramah ini menjadi dasar dan berhubungan dengan metode-

metode belajar lanjutan lainnya yang ada saat ini.  

 
23 Indriani, Siswa SMAN 2 Palopo, Wawancara, SMAN 2 Palopo, Rabu 15 Desember 

2021. 
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Tanggapan berikutnya juga turut disampaikan oleh Ibu Hj. Kamlah, S.Pd., 

M.P.d selaku kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Palopo. Dalam wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan beliau, beliau juga turut menyampaikan apresiasi 

sebesar-besarnya kepada pihak guru dan juga siswa yang telah mau sama-sama 

berjuang di masa pandemi ini untuk tetap memberikan yang terbaik dalam belajar 

dan mengajar.  

Beliau juga turut menyampaikan tanggapannya mengenai cara 

mengembangkan motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 2 Palopo. Dalam 

wawancara tersebut beliau mengemukakan bahwa:  

“ Hambatannya adalah minat belajar atau motivasi belajar ini. Olehnya itu 

kami sebagai pihak sekolah juga sebisa mungkin membekali guru-guru 

kami dalam mengajar agar mampu menguasai keadaan di kelas, materi 

pembelajaran serta mampu memberikan atau menyajikan materi dengan 

cara yang lebih baik dan menarik. Kalau berbicara tentang metode 

ceramah, kami tetap laksanakan juga karena sebenarnya metode inilah 

yang dipilih untuk digunakan dalam pembelajaran PAI. Bukan berarti PAI 

tidak ada praktiknya, tapi juga PAI itu tentang hati dan soal itu susah 

untuk disentuh dengan perbuatan apalagi paksaan, hati itu hanya dapat 

disentuh melalui kata-kata yang dibarengi dengan perbuatan. Inilah yang 

menjadi dasar mengapa pelajaran PAI itu lebih banyak menggunakan 

metode ceramah.”  

Tanggapan yang diutarakan oleh Hj. Kamlah tersebut menegaskan bahwa 

pihak guru di sini memang bukanlah sebagai orang yang mengontrol langsung  

motivasi belajar yang ada dalam diri setiap peserta didik. Meski begitu bukan 

berarti pihak guru tidak mempunyai peran dan tanggung jawab di sini. 24 

Sesuia dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dan ternyata sesuai 

dengan hasil observasi yang didapatkan peneliti di lapangan di SMA Negeri 2 

Palopo. Penerapan metode ceramah untuk sekarang ini adalah cara yang efektif 

 
24 Hj. Kamlah, S.Pd., M.Pd, Kepala Sekolah SMAN 2 Palopo, Wawancara, SMAN 2 

Palopo,Selasa 14 Desember 2021. 
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untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang cukup rendah akibat rasa jenuh 

dan bosan dalam hal belajar secara daring dan luring akibat pandemik. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa memang pelajaran Pendidikan Agama Islam  menekankan 

pada pemahaman dan juga pengamalan sebelum seseorang diajarkan untuk 

menjalankan ajaran islam, maka seseorang perlu tahu terlebih dahulu bagaimana 

tata cara pengamalan ajaran islam.  

Dengan tetap memberikan  nasehat yang baik jika siswa melakukan 

kesalahan, serta memberikan saran dan masukkan yang baik dan memberikan 

kisah-kisah  yang mampu meningkatkan motivasi siswa dalam hal belajar 

terutama dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam. Dalam penelitian ini juga 

dapat diketahui bahwa metode ceramah bukan satu-satunya pembentuk motivasi 

belajar. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar, seperti 

faktor lingkungan, pola asuh, interaksi teman sebaya dan lain-lain. Namun sebuah 

motivasi dapat diraih bukan hanya dari ranah kognitif saja melainkan ranah 

manapun. Sebuah motivasi dari orang tua, teman dan guru terhadap siswa mampu 

mendorong siswa menjadi lebih berprestasi. Maka perlunya dukungan dari pihak 

manapun agar siswa mampu mengembangkan motivasi belajar. 
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B. Analisis Data 

1. Motivasi Belajar Siswa Kelas X Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 2 Palopo 

Dalam motivasi belajar siswa kelas X terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 2 Palopo masih mengalami penurunan dikarenakan 

beberapa hambatan, di antaranya : 

a. Pandemi Covid-19. Pandemi yang melanda seluruh dunia ini menjadi salah satu 

alasan dibalik menurunnya motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Palopo.  

Karena dengan pandemi ini, kegiatan pembelajaran menjadi dibatasi dan 

tidak seperti biasanya. Pandemi mengakibatkan pembelajaran berlangsung dalam 

sistem daring (dalam jaringan) dan juga luring (luar jaringan). Adanya dua tipe 

pembelajaran ini menjadikan siswa kebingungan dan kesulitan mengimbangi 

kedua metode tersebut.  

Di samping itu, pihak guru juga mendapatkan tugas tambahan yaitu 

menjadikan proses pembelajaran harus menarik baik itu dari segi dalam jaringan 

maupun luar jaringan dengan durasi waktu pembelajaran yang sedikit namun 

dengan materi yang lumayan banyak. 

b. Siswa kelas X belum beradaptasi dengan sekolah barunya. Salah satu masalah 

umum yang dihadapi oleh pihak sekolah adalah kemampuan beradaptasi siswa. 

Karena dasarnya memang kemampuan beradaptasi setiap individu itu berbeda-

beda, maka hal tersebut juga terjadi pada sebagian siswa di SMA Negeri 2 Palopo. 
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Siswa kelas X bisa dibilang adalah siswa yang baru saja menyelesaikan 

pendidikannya di tingkat SMP. Mereka kemudian melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi yakni di SMA. Tentu terdapat perbedaan antara 

kedua tingkat pendidikan ini, baik dari segi metode pembelajarannya, maupun 

dari dari karakteristik guru, lingkungan sekolah yang baru hingga teman-teman 

yang baru pun juga ikut mempengaruhi siswa. 

 Olehnya itu memang diperlukan waktu yang lebih lama untuk mampu 

beradaptasi, utamanya karena pembelajaran sempat berlangsung secara utuh 

menggunakan sistem dalam jaringan yang membuat siswa belum berkenalan 

dengan baik dengan pihak guru dan teman-teman sekelasnya yang lain.  

Meskipun demikian, bukan berarti masalah ini akan terus hadir dan tidak 

bisa diselesaikan. Mengingat siswa kelas X telah lumayan lama bersekolah di 

SMA Negeri 2 Palopo, maka dapat dipastikan bahwa setidaknya sebagian besar 

siswa kelas X di SMA Negeri  2 Palopo telah beradaptasi dengan sekolah 

barunya, adapun selebihnya hanya perlu menunggu waktu saja untuk 

menyelesaikan proses adaptasinya dengan lingkungan sekolahnya yang baru.  
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2. Penerapan Metode Ceramah Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Kelas X Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam metode ceramah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 

X di SMAN 2 Palopo dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Adapun beberapa poin penting yang mendasari hal ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bersifat kekeluargaan.  

Metode ceramah adalah metode yang paling banyak dan paling sering digunakan 

oleh seorang pendidik, tidak hanya di sekolah melainkan juga di rumah, olehnya 

itu sangatlah mungkin apabila metode ceramah ini memiliki kesan kekeluargaan 

tersendiri bagi diri siswa, karena mereka tumbuh dan berkembang sambil 

mendengarkan ajaran dari kedua orang tuanya dengan metode ceramah, sehingga 

unsur kekeluargaan inilah yang menjadi penyebab mengapa metode ceramah 

digemari dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X di SMA 

Negeri 2 Palopo.  

b. Metode ceramah untuk saat ini digunakan dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 2 Palopo.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa memang materi pelajaran Pendidikan Agama Islam 

atau PAI adalah materi pelajaran yang menekankan pada pemahaman dan juga 

pengamalan. Sebelum seseorang diajarkan untuk menjalankan ajaran Islam, maka 

seseorang tersebut perlu tahu terlebih dahulu bagaimana tatacara pengamalan 

ajaran itu. Olehnya itu dengan metode ceramah yang diterapkan terlebih dahulu 

oleh pihak guru nantinya tentu akan memudahkan gerak variatif dan tanggung 
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jawab siswa untuk melaksanakan atau mengamalkan materi pelajaran PAI yang 

telah diajarkan tersebut. Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa metode 

ceramah bukan satu-satunya pembentuk motivasi belajar. Masih banyak faktor 

lain yang mempengaruhi motivasi belajar, seperti faktor lingkungan, pola asuh, 

interaksi teman sebaya dan lain-lain. Namun sebuah motivasi dapat diraih bukan 

hanya dari ranah kognitif saja melainkan ranah manapun.sebuah motivasi dari 

orang tua, teman dan guru terhadap siswa mampu mendorong siswa menjadi lebih 

berprestasi. Maka perlunya dukungan dari pihak manapun agar siswa mampu 

mengembangkan motivasi belajar. 

c. Mudah dipahami.  

Salah satu kelebihan metode ceramah adalah mudah dipahami oleh siswa-siswa 

kelas X di SMAN 2 Palopo. Salah satu penyebabnya karena metode ceramah 

sudah ada sejak dulu dan memang paling sering digunakan baik di lingkungan 

keluarga, masyarakat, dan bahkan pendidikan. Dengan seringnya metode ini 

digunakan maka siswa tidak akan begitu kesulitan dalam beradaptasi dan juga 

memahami materi pelajaran yang disampaikan yang akan berimbas pada 

meningkatnya motivasi belajar siswa dalam hal ini siswa kelas X di SMAN 2 

Palopo.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa: 

1. Motivasi belajar siswa kelas X terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMAN 2 Palopo masih mengalami penurunan dikarenakan beberapa 

hambatan, di antaranya: 

a. Pandemi Covid-19. 

Kegiatan pembelajaran menjadi dibatasi dan tidak seperti biasanya. Pandemi 

mengakibatkan pembelajaran berlangsung dalam sistem daring (dalam jaringan) 

dan juga luring (luar jaringan). Adanya dua tipe pembelajaran ini menjadikan 

siswa kebingungan dan kesulitan mengimbangi kedua tipe pembelajaran tersebut.  

b. Siswa kelas X belum beradaptasi dengan sekolah barunya. 

Salah satu masalah umum yang dihadapi oleh pihak sekolah adalah kemampuan 

beradaptasi siswa. Karena dasarnya memang kemampuan beradaptasi setiap 

individu itu berbeda-beda, maka hal tersebut juga terjadi pada sebagian siswa di 

SMAN 2 Palopo. 
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2. Metode ceramah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas X 

di SMAN 2 Palopo dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Adapun beberapa poin penting yang mendasari hal ini adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat kekeluargaan. 

Metode ceramah adalah metode yang paling banyak dan paling sering digunakan 

oleh seorang pendidik, tidak hanya di sekolah melainkan juga di rumah. Olehnya 

itu sangatlah mungkin apabila metode ceramah ini memiliki kesan kekeluargaan 

tersendiri bagi diri siswa, sehingga unsur kekeluargaan inilah yang menjadi 

penyebab mengapa metode ceramah digemari dan juga disinyalir mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X di SMAN 2 Palopo.  

b. Sesuai dengan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Sebelum seseorang diajarkan untuk menjalankan ajaran Islam, maka seseorang 

tersebut perlu tahu terlebih dahulu bagaimana tatacara pengamalan ajaran itu. 

Olehnya itu dengan metode ceramah yang diterapkan terlebih dahulu oleh pihak 

guru nantinya tentu akan memudahkan siswa untuk melaksanakan atau 

mengamalkan materi pelajaran PAI yang telah diajarkan tersebut. Metode 

ceramah tidak hanya terpaku pada sebuah metode dimana seorang pendidik 

menjelaskan materi dari awal sampai akhir pembelajaran. Metode ceramah boleh 

juga menggunakan elemen lain yang akan mendukung terlaksananya proses 

pembelajaran dengan lebih baik. 

c. Mudah dipahami.  

Metode ceramah sudah ada sejak dulu dan memang paling sering digunakan baik 

di lingkungan keluarga, masyarakat, dan bahkan pendidikan, maka siswa tidak 
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akan begitu kesulitan dalam beradaptasi dan juga memahami materi pelajaran 

yang disampaikan yang akan berimbas pada meningkatnya motivasi belajar siswa 

dalam hal ini siswa kelas X di SMAN 2 Palopo.  

B. Saran 

Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Peneliti berharap bahwa peserta didik di  SMA Negeri 2 Palopo, agar senantiasa 

mengikuti segala bentuk kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di 

sekolah maupun di luar jam pembelajaran dan terus melatih dirinya untuk dapat 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dengan baik. 

2. Bagi Guru PAI 

Peneliti berharap kepada Guru PAI, untuk terus melakukan pembinaan terhadap 

peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, mendampingi dengan 

rutin peserta didik dan membuat inovasi dalam pembelajaran serta menjadi suri 

tauladan bagi murid-muridnya. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Merealisasikan untuk tercapainya tujuan, peneliti berharap bahwa kepala sekolah 

SMA Negeri Palopo, untuk dapat senantiasa memberikan pembinaan melalui 

kegiatan-kegiatan keagamaan dalam hal ini mengenai pendidikan agama Islam, 

serta melakukan integrasi kepada berbagai pihak untuk bersama-sama 

meningkatkan motivasi peserta didik terhadap pendidikan agama Islam.
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