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MOTTO 

 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (QS. Ar-Ra’d: 11)
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 Departemen Agama Ri, Alqur’an dan Terjemahan Al-Aliyy, (Bandung: Diponegoro, 2000), 

hal. 115. 
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ABSTRAK 

Husnul Khotimah, “Upaya Guru PAI Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 
Dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadist Kelas VII SMP Muhammadiyah 8 
Yogyakarta (ditinjau dari perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow)”. Skripsi. 
Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2018. 

Penelitian ini berawal dari kecenderungan lembaga pendidikan yang lebih 
memfokuskan pembelajaran umum karena sebagai syarat kelulusan pada Ujian 
Nasional, sehingga mengadakan latihan soal (try out) untuk menghasilkan nilai 
yang baik. Sedangkan untuk pembelajarakn PAI sendiri yang menjadi pondasi 
siswa untuk kehidupan sehari-harinya, kurang diprioritaskan, yang pada akhirnya 
mempengaruhi kecenderungan untuk mengesampingkan pembelajaran PAI, 
dengan alasan pembelajaran tersebut dapat dipelajari di keluarga dan masyarakat. 
Berawal dari masalah tersebut, Guru PAI di SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta 
berperan aktif meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun tujuan penilitian ini 
adalah mendeskripsikan upaya Guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadist, mendeskripsikan faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadist, dan 
mendeskripsikan upaya Guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Al-Qur’an Hadist (ditinjau dari teori kebutuhan Abraham Maslow). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar SMP 
Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan analisis kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan 
mengadakan triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan 
data hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 
dokumen yang berkaitan. 

Hasil penelitian menunjukan: Upaya yang dilakukan guru PAI SMP 
Muhammadiyah 8 Yogyakarta meningkatkan motivasi belajar siswa kelas vii 
adalah dengan membimbing kemampuan BTA siswa, menumbuhkan kenyamanan 
memenuhi kebutuhan keamanan siwa, memenuhi kebutuhan akan cinta dan 
memiliki, memenuhi kenyamanan siswa dalam belajar, menumbuhkan sikap harga 
diri siswa, dan menumbuhkan sikap aktualisasi diri siswa. Sedangkan faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar siswa SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta adalah 
cita-cita dan aspirasi siswa, kondisi jiwa dan rohani siswa, kondisi kelas dalam 
belajar, kondisi lingkungan sekolah, unsur-unsur dinamis pada diri siswa, dan 
upaya dari guru PAI sendiri dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan 
upaya guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa ditinjau dari perspektif teori 
kebutuhan Abraham Maslow sudah memenuhi semua tingkatan kebutuhan adapun 
tingkatan tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasar siswa, memenuhi kebutuhan 
keamanan siwa, memenuhi kebutuhan akan cinta dan memiliki, memenuhi 
kebutuhan harga diri siswa, dan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri siswa 

Kata kunci: Upaya Guru PAI, Motivasi Belajar Siswa, Teori Abraham Maslow. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung 

sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan 

berlangsung di segala jenis, bentuk dan tingkat lingkungan hidup yang 

kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada di dalam diri 

setiap individu. Secara individu, kegiatan pembelajaran mampu mengubah 

dan mengembangkan diri menjadi semakin dewasa, cerdas, dan matang. Jadi 

singkatnya, pendidikan merupakan sistem proses perubahan menuju 

pendewasaan, pencerdasan, dan pendatangan diri.
1
 

Belajar merupakan proses yang sangat penting untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan, karena dengan ilmu seseorang dapat memperoleh sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki atau dikerjakan. Namun dalam proses tersebut, 

seseorang harus memiliki tujuan yang jelas agar ilmu pengetahuan yang 

didapat menjadi bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Adapun 

tujuan utama kegiatan belajar adalah untuk menguasai ilmu pengetahuan, 

yang didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar.  

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa di 

lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga macam, adalah sebagai 

berikut: (1) faktor internal, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani 

siswa, (2) faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa, dan (3) 

                                                           
1
Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 79 
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faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran.
2
 Selain dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa, 

motivasi belajar juga harus mendapat perhatian serius. Karena motivasi siswa 

dalam belajar mampu mendorong proses pembelajaran berjalan dengan baik, 

sehingga tujuan belajar tercapai dan berdampak pada kemajuan pendidikan.  

Motivasi merupakan salah satu prasyarat dalam belajar yang sangat 

menentukan keberhasilan siswa (dengan dibangunnya gedung, disediakannya 

guru/pengajar, dan dilengkapinya alat belajar), harapannya adalah agar siswa 

masuk sekolah dengan bersemangat, tetapi semua itu akan sia-sia jika siswa 

tidak punya motivasi untuk belajar.
3
 Dengan demikian, motivasi belajar siswa 

menjadi sangat penting di sekolah, terlebih untuk mencapai keberhasilan 

siswa dalam belajar. 

Upaya yang dilakukan untuk memotivasi siswa dalam belajar di sekolah 

adalah dengan pendekatan-pendekatan tertentu, seperti dukungan finansial 

dari orang tua, sarana dan prasarana yang disediakan sekolah memadai, dan 

guru yang profesional. Karena tanpa dukungan yang kuat dari orang tua, 

fasilitas belajar yang memadai, dan guru yang profesional, minat belajar 

siswa tidak akan timbul dan berdampak pada kebutuhan dasar siswa tidak 

terpenuhi sehingga proses belajar menjadi tidak efektif. Dengan dukungan 

pada proses belajar juga, siswa dengan sendirinya dapat termotivasi untuk 

berprestasi disekolahnya. Hal tersebut dapat diamati secara langsung, jika 

                                                           
2
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendidikan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995), hal. 132 
3
Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 329 
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motivasi siswa timbul dari dalam dirinya sendiri, maka hal itu akan menjadi 

pendorong yang kuat bagi dirinya dalam belajar, dan pada tahap berikutnya 

akan berpengaruh pada prestasi yang akan dicapainya, karena motivasi 

merupakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu sehingga 

seseorang tersebut mau dan ingin melakukan sesuatu dan bila ia tidak suka  

maka akan berusaha meniadakan atau mengeluarkan perasaan tidak sukanya 

itu.
4
 

Motivasi belajar siswa erat kaitannya dengan hirarki kebutuhan yang 

dikemukakan oleh Abraham Maslow. Aliran psikologi Abraham Maslow 

yang dianggap sebagai tokoh madzhab ketiga, melakukan penelitian dengan 

cara meneliti orang-orang yang sehat sebagai obyeknya. Maslow menyusun 

hirarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif 

psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan menjadi penting setelah 

kebutuhan dasar terpenuhi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia 

dimotivasikan oleh sejumah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk 

seluruh spesies, tidak berubah, dan berasal dari sumber genetis atau naluriah. 

Dengan demikian teori Maslow diatas merupakan konsep fundemental yang 

unik,  mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis dan 

bukan semata-mata hanya kebutuhan fisiologis.
5
 

Maslow berpendapat bahwa kehidupan motivasional seseorang itu 

berbeda, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bagi orang yang sedang 

                                                           
4
Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 

hal. 75 
5
Frank G. Goble, Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1987), hal. 70 
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mewujudkan diri, ia harus membangun suatu psikologi motivasi sesuai 

pertumbuhannya. Adapun motivasi orang biasa merupakan ikhtiar dari 

pencapaian pada pemuasan kebutuhan pokok yang terasa kurang, sehingga 

bagi mereka motivasi adalah perwujudan diri.
6
 Dan Abraham Maslow juga 

mendefinisikan motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan (tetap), tidak 

pernah berfikir, berfluktuasi dan bersifat kompleks, serta kebanyakan hal 

tersebut merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme.
7
  

Unsur yang paling penting dan berpengaruh pada peningkatan motivasi 

seorang individu adalah dengan  memenuhi kebutuhan mendasar terlebih 

dahulu. Dalam hal ini Abraham Maslow membagi pada lima kebutuhan dasar 

manusia yang membentuk tingkatan-tingkatan dari paling penting hingga 

yang tidak penting, dan dari kebutuhan yang mudah hingga yang sulit untuk 

diperoleh, serta untuk dapat merasakan nikmat/kepuasan kebutuhan perlu 

dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat di bawahnya. Lima 

kebutuhan dasar tersebut adalah: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa 

aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi 

diri. 

Dengan teori-teori kebutuhan yang dikemukakan Abraham Maslow 

sampai berdampak pada peningkatan motivasi yang telah diuraikan, 

menjadikan penulis berfikir kritis terhadap pembelajaran di sekolah terutama 

Pendidikan Agama Islam. Banyak dari siswa lebih serius pada pembelajaran 

                                                           
6
Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian-2, penerjemah Nurul Iman, ( Jakarta: PT. 

Pustaka Binaman Pressindo, 1994), hal. 13-14 
7
Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), hal. 320 
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formal seperti mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 

dan IPA dibandingkan keseriusan siswa pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Adapun alasan siswa lebih serius pada pembelajaran formal, 

karena mata pelajaran tersebut merupakan syarat wajib untuk kelulusannya 

pada saat Unjian Nasional, sedangkang mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam tidak terikat dengan Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, untuk syarat mendapat ijazah dan melanjutkan ke jenjang sekolah 

yang lebih tinggi.
8
 

Dari pengalaman yang penulis temukan sebagai tentor bimbingan belajar 

siswa SD dan SMP, penulis menemukan permasalahan siswa yang hanya 

tertarik pada pelajaran umum saja, dan tidak tertarik untuk membahas 

Pendidikan Agama Islam. Setelah penulis telusuri, faktor yang mendasari 

siswa tidak tertarik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah, 

karena siswa lebih mengutamakan pembelajaran formal sebagai penentu hasil 

kelulusannya di Ujian Nasional, sedangkankan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah mata pelajaran yang gampang dan dapat dipelajari di 

luar sekolah serta kehidupan sehari-hari.
9
  

Berbeda halnya di SMP Muhammadiya 8 Yogyakarta, terutama pada 

kelas VII yang memiliki semangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran Al-

                                                           
8
 Hasil Wawancara saat penulis menjadi mentor di Lembaga Bimbingan Belajar SD dan SMP 

Umbulharjo Yogyakarta, dengan siswa  pada hari  senin tanggal 4 September  2017 pukul 14.30 

WIB. 
9
 Hasil Observasi saat penulis menjadi mentor di Lembaga Bimbingan Belajar SD dan SMP 

Umbulharjo Yogyakarta, pada hari  senin tanggal 4 September  2017 pukul 14.30 WIB. 
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qur‟an hadits dan hasil pembelajarannya juga mengalami peningkatan.
10

 Data 

tahun 2017/2018 yang penulis temukan dari 82 siswa di kelas VII SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta, rata-rata memenuhi KKM sekolah juga 

memiliki peningkatan hasil belajar terutama pada kemampuan BTA siswa 

dan hafalan ayat Al-Qur‟an. Demikian juga pengamatan penulis saat 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits berlangsung, terlihat antusias siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta sangat tinggi, dapat dilihat saat proses 

diskusi kelas yang aktif pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadits, siswa 

cenderung memperhatikan dan aktif bertanya terhadap pembelajaran. Begitu 

juga saat kegiatan tadarus dan setoran ayat Al-Qur‟an siswa setelah shalat 

dhuha, siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta sudah berkumpul 

lebih dahulu sebelum guru pembimbing datang. Peningkatan keberhasilan 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta terhadap motivasi 

belajar, tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam 

pembelajaran Al-qur‟an hadits di SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa, sesuai dengan perspektif teori 

kebutuhan Abraham Maslow. 

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut terkait pemikiran Abraham Maslow, dengan 

mengangkat fokus penelitian pada teori kebutuhan yang mempengaruhi 

proses pembelajaran pendidikan Agama Islam. Begitu juga penggunaan 

kebutuhan pada metode pembelajaran, yang dapat disampaikan guna 
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 Hasil Observasi saat proses pembelajaran Al-qur‟an Hadits di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta, pada hari selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 09.00 WIB. 
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memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Bertujuan untuk mencapai keberhasilan siswa pada penerapan motivasi 

belajar dalam metode maupun tujuan Pendidikan Agama Islam itu sendiri. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dari sinilah penulis mengadakan penelitian 

dengan judul “Upaya Guru PAI Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas VII di SMP Muhammaddiyah 8 

Yogyakarta (Ditinjau Dari Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow)". 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta? 

3. Bagaimana upaya guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta ditinjau dari perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui upaya guru PAI meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran al-qur‟an hadits kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta. 

c. Untuk mengetahui upaya guru PAI meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta ditinjau dari perspektif teori 

kebutuhan Abraham Maslow. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis, dapat memberikan kontribusi positif dan menambah 

wawasan ilmu pengetahuan dalam upaya mencapai keberhasilan 

pembelajaran pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam dengan 

teori kebutuhan belajar Abraham Maslow. 

b. Secara Praktis, dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi 

untuk meningkatkan motivasi siswa dalam dunia pendidikan dan 

memberikan inspirasi penelitian pendidikan yang sejenis. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terkait hasil-hasil penelitian, penulis 

menemukan penelitian yang memfokuskan teori motivasi belajar dan 

pemikiran Abraham Maslow. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 
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akan digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anis Syahirotul Hayah dengan judul 

“Studi Komparasi Teori Motivasi Belajar Al Ghazali dan Abraham Maslow 

serta Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam”, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015. Skripsi ini membahas tentang komparasi teori motivasi 

belajar antara Al Ghazali dan Abraham Maslow serta relevansinya terhadap 

Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitiannya menurut Al Ghazali konsep 

teori motivasi adalah raja‟ dan khauf yakni mendekat terhadap hal yang 

diharapkan dan menjauh dari hal yang ditakutkan. Sedangkan menurut 

Abraham Maslow konsep teori motivasi dengan teori hierarki kebutuhan 

yakni tingkatan kebutuhan dasar manusia yang dapat memotivasi manusia 

untuk melakukan kegiatan yang memenuhi kebutuhannya.
11

 Penelitian ini 

mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. 

Persamaannya terlihat pada pembahasan mengenai teori motivasi menurut 

Abraham Maslow dan perbedaannya adalah penulis tidak mengkomparasikan 

dengan teori motivasi belajar Al Ghazali, penulis memfokuskan penelitian 

terhadap upaya guru PAI dengan perspektif teori kebutuhan Abraham 

Maslow. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Esti Damayanti dengan judul “Peran 

Interaksi Edukatif Guru Tarikh dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa 

                                                           
11

Anis Syahirotul Hayah, “Studi Komparasi Teori Motivasi Belajar Al Ghazali dan Abraham 

Maslow serta Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam”. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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di SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta”, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 

2013. Skripsi ini membahas tentang peran interaksi dan edukatif seorang guru 

Tarikh yang dapat menumbuhkan motivasi serta semangat siswanya dalam 

belajar di SMP Muhammadiyah 3 Depok yang berlokasi di Sleman 

Yogyakarta. Hasil penelitiannya konsep interaksi dan edukatif yang 

diterapkan guru Tarikh di SMP Muhammadiyah 3 Depok adalah menciptakan 

pembelajaran yang aktif secara sikap maupun mental. Dimana dalam 

penerapannya terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.
12

 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

penulis teliti. Persamannya terlihat pada menumbukan motivasi pembelajaran 

dalam suatu tujuan tertentu. Sedangkan perbedaannya adalah fokus masalah, 

subjek serta objek yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang 

upaya guru PAI yang dapat menumbuhkan motivasi belajar siswanya di SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam pembelajaran al-qur‟an hadits, dan 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif tidak menggunakan tokoh 

sebagai fokus penelitian. Jadi, jelas berbeda dengan penelitian yang penulis 

teliti. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Sakinatul Muflihah dengan judul 

“Upaya Guru Fiqih dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII 

MTs Negeri Kaliangkrik Magelang”, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

                                                           
12

Esti Damayanti, “Peran Interaksi Edukatif Guru Tarikh dalam Menumbuhkan Motivasi 

Belajar Siswa di SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta”. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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2008. Skripsi ini membahas tentang tujuan memotivasi belajar Fiqih dan 

upaya-upaya yang dilakukan oleh guru Fiqih dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa kelas VIII MTs Negeri Kaliangkrik. Hasil penelitiannya 

motivasi belajar Fiqih bertujuan untuk memberikan dorongan yang kuat 

kepada siswa kelas VIII dalam menekuni bidang studi Fiqih, serta mampu 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai hukum-hukum yang 

berlaku. Banyak upaya yang dilakukan oleh guru Fiqih, salah satunya adalah 

dengan menyajikan dan menyampaikan materi Fiqih menjadi menarik bagi 

siswa serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.
13

 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti. 

Persamannya terlihat pada menumbukan motivasi pembelajaran dalam suatu 

tujuan tertentu. Sedangkan perbedaannya adalah fokus masalah, subjek serta 

objek yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang upaya guru PAI 

yang dapat menumbuhkan motivasi belajar siswanya di SMP Muhammadiyah 

8 Yogyakarta dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits, dan penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif tidak menggunakan tokoh sebagai fokus 

penelitian. Jadi, jelas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sulaikha dengan judul “Studi 

Komparasi Antara Konsep Insan Kamil Menurut Al Ghazali Dan Konsep 

Kesempurnaan Manusia Menurut Abraham Maslow”, Jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 

Skripsi ini membahas tentang penggabungan konsep insan kamil menurut dua 

                                                           
13

Siti Sakinatul Muflihah, “Upaya Guru Fiqih dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas VIII MTs Negeri Kaliangkrik Magelang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 
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tokoh terkemuka yakni Al Ghazali dan Abraham Maslow. Hasil penelitiannya 

bahwa konsep kesempurnaan manusia menurut Abraham Maslow yaitu 

manusia yang dapat mengaktualisasikan diri untuk terus menggali potensi 

yang ada dalam dirinya sedangkan menurut Al Ghazali yaitu seseorang yang 

telah memfungsikan keutamaan-keutamaan di dunia sebagai tujuan hidupnya, 

dan keutamaan yang tertinggi untuk mencapai ma‟rifatullah.
14

 Dalam skripsi 

ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti. 

Persamaanya adalah menggunakan salah satu tokoh terkemuka yaitu 

Abraham Maslow dan perbedaannya adalah terletak pada topik pembahasan, 

dimana skripsi ini membahas tentang konsep insan kamil dan konsep 

kesempurnaan manusia sedangkan penulis membahas tentang teori kebutuhan 

dari Abraham Maslow. 

E. Landasan Teori 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi memiliki akar kata dari bahasa latin movere, yang 

berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan begitu, 

memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya 

dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak.
15

 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, karena siswa akan belajar dengan sungguh-

                                                           
14

Sulaikha, “Studi Komparasi Antara Konsep Insan Kamil Menurut Al Ghazali Dan Konsep 

Kesempurnaan Manusia Menurut Abraham Maslow”. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.  
15

Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), hal. 319 
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sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi 

dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan 

mempertahankan kehidupan.
16

 

Motivasi merupakan daya pendorong yang mengakibatkan 

seseorang itu melakukan suatu aktifitas, tanpa adanya motivasi maka 

seseorang itu dalam melakukan aktifitas tidak akan berhasil dengan 

baik. Oleh karena itu, motivasi merupakan syarat mutlak dalam 

belajar.
17

 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.
18

 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik 

dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak.
19

 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa 

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah 

                                                           
16

Samsudin Sadili, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 

281 
17

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 70 
18

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal. 13 
19

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelaaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), hal. 4 
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adanya penghargaan lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan 

belajar yang menarik. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan 

interna dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya ada beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan 

besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah kesanggupan 

untuk melakukan kegiatan belajar karena didorong oleh 

keinginannya untuk memenuhi kebutuhan dari dalam dirinya 

ataupun yang datang dari luar. Kegiatan itu dilakukan dengan 

kesungguhan hati dan terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan. 

b. Macam-macam Motivasi 

1) Motivasi Intrinsik, adalah hal dan keadaan yang berasa dari 

dalam diri siswa sendiri yang mendorongnya melakukan 

tindakan belajar, seperti halnya perasaan menyenangi materi dan 

kebutuhannya terhadap materi terebut. 

2) Motivasi Ekstrinsik, adalah hal dan keadaan yang datang dari 

luar individu  yang juga mendorongnya melakukan kegiatan 

belajar, seperti halnya pujian dan hadiah, peralatan sekolah, suri 

teladan guru dan lain sebagainya.
20

 

c. Fungsi Motivasi 

Motivasi mempunyai 3 fungsi, yaitu: 

                                                           
20

 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 

hal. 89-90 
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1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dijalankan dan serasi guna mencapai tujuan itu, 

dengan menyampingkan perbuatan-perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan itu.
21

 

d. Tujuan Belajar 

Tujuan belajar ada 3 jenis, yaitu: 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan. Pemilik pengetahuan dan 

kemampuan berpikir sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan. 

Dengan kata lain tidak dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan 

berpikir akan memperkaya pengetahuan. Dalam hal ini peranan 

guru sebagai pengajar lebih menonjol. 

2) Penanaman konsep dan keterampilan. Keterampilan jasmaniah 

adalah keterampilan yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan 

menitikberatkan pada keterampilan gerak/penampilan dari 

anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Sedangkan 

keterampilan rohani lebih rumit, lebih abstrak, menyangkut 

persoalan penghayatan, keterampilan berpikir serta kreativitas 

                                                           
21

 S.Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, (Bandung: Jemmars, 1995), hal. 79 
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untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah. 

Keterampilan itu memang dapat dididik, yaitu dengan banyak 

melatih kemampuan. 

3) Pembentukan sikap. Pembentukan sikap mental dan perilaku 

anak didik tidak akan terlepas dari soal penanaman nilai-nilai, 

transfer of values. Oleh karena itu guru tidak sekedar pengajar 

tetapi sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu 

kepada anak didiknya. Dengan dilandasi nilai-nilai itu, anak 

didik akan tumbuh kesadaran dan kemauannya untuk 

mempraktekkan segaka sesuatu yang sudah dipelajarinya.
22

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berdasarkan teori Gestalt, belajar merupakan suatu proses 

perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak 

mengalami perkembangan. Berdasarkan teori ini hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh dua hal yaitu pertama siswa itu sendiri dalam arti 

kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, minat, 

dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani, kedua lingkungan 

yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, 

sumber-sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan, 

keluarga, dan lingkungan.
23

 

 

                                                           
22

 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 

hal. 28-30 
23

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelaaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), hal. 12 
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2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Dilihat dari sudut etimologis, istilah pendidikan Islam sendiri 

terdiri atas dua kata, yakni pendidikan dan Islam. Dalam konteks 

keislaman, definisi pendidikan sering disebut dengan berbagai 

istilah, yakni al-tarbiyah, al-ta’lim, dan al-riyadhah.
24

 

Secara terminologis, pendidikan merupakan proses perbaikan, 

penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan 

potensi manusia.
25

 Menurut Zakiah Daradjat Pendidikan Islam itu 

lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan 

terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri 

maupun orang lain. Pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis 

saja, tetapi bersifat praktis. Oleh karena itu, Pendidikan Islam adalah 

sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal.
26

 

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan 

pribadi manusia, aspek rohani maupun jasmani harus  berlangsung 

secara bertahap. Tidak ada satu pun makhluk ciptaan Tuhan di atas 

bumi yang dapat mencapai kesempurnaan/kematangan hidup tanpa 

berlangsung melalui proses. Proses yang diinginkan dalam 

kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu 

mengarahkan anak didik (manusia) kepada titik optimal 

                                                           
24

Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikirin Tokoh, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 1 
25

Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, 

Keluarga, dan Masyarakat, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2009), hal. 15 
26

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992), hal. 28 
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kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah 

terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia 

individual dan social serta hamba Tuhan yang mengabdikan diri 

kepada-Nya.
27

 

Pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung secara 

kontinu dan berkesinambungan. Konsep ini bermakna bahwa tugas 

dan fungsi pendidikan memiliki sasaran pada peserta didik yang 

senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, mulai dari 

kandungan sampai akhir hayatnya. Secara umum tugas pendidikan 

Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya 

sampai mencapai titik kemampuan optimal. Sementara fungsinya 

adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas 

pendidikan berjalan dengan lancar. Dasar yang terpenting dari 

pendidikan Islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. 

Kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima 

oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau 

pengalaman kemanusiaan.
28

 

Menurut Permenag No. 16 Tahun 2010, pendidikan agama 

adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk 

sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

                                                           
27

Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hal. 12 
28

Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis, 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal. 32-35 
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kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan.  

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, dan 

mengamalkan Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

atau latihan. Pendidikan Agama Islam yang pada hakekatnya 

merupakan sebuah proses itu, dalam perkembangannya juga 

dimaksudkan sebagai rumpun mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah maupun perguruan tinggi.
29

 Dari pengertian tersebut dapat 

dikemukakan bahwa kegiatan (pembelajaran) Pendidikan Agama 

Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengalaman ajaran Agama Islam peserta didik, 

disamping untuk membentuk keshalehan sosial. Dalam arti, kualitas 

atau keshalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar 

dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya 

(bermasyarakat) baik yang seagama maupun yang tidak serta dalam 

berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan 

kesatuan nasional.
30

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Secara umum dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

pembentukan kepribadian muslim paripurna (insan kamil) atau 

pribadi yang utuh, sempurna, seimbang, dan selaras. Pribadi yang 

                                                           
29

 Nazarudin, Manajemen Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2007), hal.12 
30

Muhaimin, Pembelajaran Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 75-76 



20 
 

menggambarkan terwujudnya keseluruhan esensi manusia secara 

kodrati, yaitu sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk 

bermoral, dan makhluk yang ber-Tuhan.  

Dalam hal ini Zakiyah Daradjat mengemukakan: "tujuan 

pendidikan Islam adalah membimbing dan membentuk manusia 

menjadi hamba Allah yang saleh, teguh imannya, taat beribadah, dan 

berakhlak terpuji. Bahkan keseluruhan gerak dalam kehidupan setiap 

muslim, mulai dari perbuatan, perkataan, dan tindakan apapun yang 

dilakukannya dengan nilai mencari ridha Allah, memenuhi segala 

perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya adalah ibadah. 

Maka untuk melaksanakan semua tugas kehidupan itu, baik bersifat 

pribadi maupun sosial, perlu dipelajari dan dituntun dengan iman 

dan akhlak terpuji. Dengan demikian, identitas muslim akan tampak 

dalam semua aspek kehidupannya." 
31

 

Sedangkan tujuan Pendidikan menurut Ibnu Khaldun terbagi 

atas dua macam; pertama, tujuan yang berorientasi ukhrawi, yaitu 

membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban kepada Allah 

('abdullah) dan kedua, tujuan yang berorientasi duniawi, yaitu 

membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk 

kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.
32
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Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum bertujuan 

meningkatkan keimanan, ketaqwaan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan siswa terhadap ajaran Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang bertaqwa kepada Allah serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
33

 

3. Teori Kebutuhan Abraham Maslow 

a. Hirarki kebutuhan Abraham Maslow 

Maslow telah mengemukakan suatu teori tentang motivasi 

manusia yang membedakan antara kebutuhan-kebutuhan dasar 

(basic needs) dan metakebutuhan-metakebutuhan (metaneeds).
34

 Dia 

mengembangkan teori motivasi yang menekankan pada 

pertumbuhan diri, yang ia sebut aktualisasi diri (self actualization). 

Sebagai bapak spiritual dari psikologi humanistik, Maslow 

mengembangkan teori motivasi atau teori kepribadian dengan 

bertumpu pada sejumlah anggapan dasar mengenai manusia dan 

tingkah laku yang khas ajaran psikologi humanistik, yakni:
35

  

1) Menurut Maslow, teori motivasi yang komprehensif akan 

terbentuk hanya apabila manusia dipandang atau dipelajari 

sebagai suatu kesatuan utuh, bukan sebagai jumlah dari bagian-

bagian. Anggapan ini juga dikenal dengan sebutan anggapan 

holistik dan ditegaskan oleh Maslow melalui sebuah 

pernyataannya, “Dalam teori yang baik tidak ada namanya 
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kebutuhan perut, mulut, atau alat kelamin, yang ada adalah 

kebutuhan individu. Yang membutuhkan makanan adalah John 

Smith, bukan perut John Smith. Kepuasan dirasakan oleh 

individu, bukan oleh bagian tubuh individu. Makanan 

memuaskan rasa lapar John Smith, bukan memuaskan rasa lapar 

perut John Smith.” Jadi, menurut Maslow, motivasi 

mempengaruhi individu secara keseluruhan dan bukan secara 

bagian.  

2) Menurut Maslow, selama ini belum pernah ada teori dalam 

psikologi yang disusun berdasarkan studi atas individuindividu 

yang sehat secara psikologis. Tetapi, yang ada adalah teori-teori 

yang disusun berdasarkan studi atas individu-individu yang 

mengalami gangguan. Menurut Maslow, dengan mempelajari 

model-model yang kerdil dan tidak matang hanya akan 

menghasilkan “psikologi kerdil”. Karena itu, demi terciptanya 

psikologi yang universal, Maslow mendesakkan perlunya studi 

atas orang-orang yang berjiwa sehat dan matang.  

3) Menurut Maslow, psikologi selama ini terlalu menekankan sisi 

negatif manusia, dan juga mengabaikan aspek-aspek positif dari 

keberadaan manusia. dalam hal ini, Maslow terutama mengkritik 

psikoanalisis Freud. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa 

Freud melalui teori instingnya antara lain menyebutkan bahwa 

naluri kematian yang didalamnya mencakup dorongan merusak 



23 
 

atau menghancurkan adalah salah satu kekuatan utama yang 

menggerakkan tingkah laku manusia. Teori Insting Freud 

menurut Maslow, secara implisit menganggap manusia memiliki 

karakter jahat. Apabila impuls-impuls manusia tidak 

dikendalikan akan menjurus pada penghancuran sesama dan 

pembinasaan diri sendiri. Bertolak belakang dari anggapan ini 

Maslow menegaskan bahwa manusia pada dasarnya baik, atau 

lebih tepat netral. Menurut Maslow, kekuatan-kekuatan jahat 

dan merusak yang ada pada manusia merupakan hasil dari 

lingkungan yang buruk, bukan merupakan bawaan. 

4) Menurut Maslow, di dalam diri manusia terdapat satu ciri 

umum, yakni potensi kreatif. Potensi kreatif menurut Maslow 

adalah ciri yang inheren dan mendorong manusia untuk tumbuh 

atau berubah. Sama halnya dengan Rogers, penekanan Maslow 

pada pertumbuhan dan perubahan manusia bertitik tolak dari 

konsep penjadian (becoming). Konsep ini berasal dari salah satu 

aliran filsafat modern eksistensialisme. 

Maslow Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk 

memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Dia menyusun 

sebuah teori motivasi manusia, dimana variasi kebutuhan manusia 

dipandang tersusun dalam bentuk hirarki atau berjenjang. Pada 

umumnya kebutuhan yang lebih rendah mempunyai kekuatan atau 

kecenderungan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Namun bisa 
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terjadi pengecualian, akibat sejarah perkembangan perasaan, minat 

dan pola berpikir sejak anak-anak, orang kreatif lebih mementingkan 

ekspresi bakat khususnya alihalih memuaskan dorongan sosialnya, 

orang memprioritaskan kebutuhan kepuasan self esteem diatas 

kebutuhan kasih sayang dan cinta, atau orang memprioritaskan nilai-

nilai atau idea tertentu dan mengabaikan kebutuhan fisiologis dan 

rasa aman. Pengecualian yang lain, kebutuhan itu tidak muncul 

berurutan dari rendah ke tinggi, tetapi kebutuhan yang lebih tinggi 

muncul lebih awal mendahului kebutuhan yang lebih rendah. 

Misalnya pada orang tertentu kebutuhan esteem muncul lebih dahulu 

daripada kebutuhan cinta dan afeksi dan mungkin pada orang 

tertentu kebutuhan kreatifnya mendahului kebutuhan lainnya. Jika 

orang tidak pernah kekurangan kebutuhan dasar mungkin mereka 

menjadi cenderung menganggap ringan menganggap ringan 

kebutuhan itu, sehingga kebutuhan itu tidak menjadi motivator 

tingkah lakunya. Dia meloncat ke kebutuhan kasih sayang yang 

menjadi sangat kuat karena kedua orang tuanya sibuk.
36

 

b. Tingkat kebutuhan hirarki Abraham Maslow 

Sebagaimana teori kebutuhan Maslow dalam humanistiknya 

menjadikan kebutuhan aktualisasi diri sebagai kebutuhan puncak. 

Dimana teori kebutuhannya ada lima tingkatan yang tersusun secara 

piramida, dari dasar hingga puncak yaitu kebutuhan fisiologis, 
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kebutuhan keamanan, kebutuhan dimiliki dan cinta, kebutuhan harga 

diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Berikut adalah susunan 

kebutuhan bertingkat menurut Maslow.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang tidak terpisahkan 

pada diri setiap manusia. Kebutuhan ini bersifat homeostatik 

(usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, 

minum, gula, garam, protein serta kebutuhan istirahat dan seks. 

Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat, dalam keadaan absolute 

(kelaparan dan kehausan) semua kebutuhan lain ditinggalkan 

dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan ini. Bisa terjadi kebutuhan fisiologis harus 

dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya (misalnya orang yang 

kehausan harus minum atau dia mati); tetapi ada juga kebutuhan 

yang dapat dipuaskan dengan pemuas yang lain (misalnya orang 

minum atau merokok untuk menghilangkan rasa lapar). Bahkan 
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bisa terjadi pemuas fisiologis itu dipakai untuk memuaskan 

kebutuhan jenjang yang lebih tinggi, misalnya orang yang tidak 

terpuaskan cintanya, merasa kurang secara fisiologis sehingga 

terus-menerus makan untuk memuaskannya.
38

  

2) Kebutuhan keamanan (safety). Sesudah kebutuhan fisiologis 

terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, 

proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa 

takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada 

dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. 

Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, 

sedang keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. Pada 

anak, kebutuhan akan rasa aman ini tampak sangat jelas sebab 

mereka suka mereaksi secara langsung terhadap sesuatu yang 

mengancam dirinya. Agar kebutuhan terhadap anak ini 

terpenuhi, maka perlu diciptakan iklim kehidupan yang memberi 

kebebasan untuk berekspresi. Namun pemberian kebebasan 

untuk berekspresi atau berperilaku itu perlu bimbingan dari 

orang tua, karena anak belum memiliki kemampuan untuk 

mengarahkan perilakunya secara tepat dan benar. Pada orang 

dewasa, kebutuhan ini memotivasinya untuk mencari kerja, 

menjadi peserta asuransi, atau menabung uang. Orang dewasa 

yang sehat mentalnya, ditandai dengan perasaan aman, bebas 
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dari rasa takut dan cemas. Sementara yang tidak sehat ditandai 

dengan perasaan seolah-olah selalu dalam keadaan terancam 

bencana besar.
39

 

3) Kebutuhan dimiliki dan cinta (belonging dan love). Sesudah 

kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpuaskan, 

kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial 

dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Orang sangat peka 

dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan dan 

kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki 

ini terus penting sepanjang hidup. 

4) Menghargai diri sendiri (self respect): kebutuhan kekuatan, 

penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian 

dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang 

dirinya sendiri bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas 

dan tantangan hidup. Mendapat penghargaan dari orang lain 

(respect from other): kebutuhan prestise, penghargaan dari 

orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, 

kehormatan, diterima dan apresiasi. Orang membutuhkan 

pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh 

orang lain. 

5) Kebutuhan Aktualisasi diri. Sesudah semua kebutuhan dasar 

terpenuhi muncullah kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi 
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diri, kebutuhan menjadi sesuatu yang orang itu mampu 

mewujudkannya memakai (secara maksimal) seluruh bakat 

kemampuanpotensinya. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk 

memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (self fulfilment), 

untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja 

yang dia dapat melakukannya dan untuk menjadi kreatif serta 

bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dapat 

mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, 

memperoleh kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang orang 

lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu. 

Mereka mengekspresikan kebutuhan dasar kemanusiaan secara 

alami dan tidak mau ditekan oleh budaya.
40

 

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa hierarki kebutuhan 

Abraham Maslow terdiri dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. 

Kebutuhan dasar wajib dipenuhi oleh setiap individu, karena apabila individu 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maka individu tersebut tidak bisa 

memenuhi kebutuhan selanjutnya. Adapun tingkatan kebutuhan secara 

berurutan menurut Abraham Maslow adalah sebagai berikut: 1) kebutuhan 

fisiologis, 2) kebutuhan rasa aman, 3) kebutuhan pengakuan dan kasih 

sayang, 4) kebutuhan penghargaan, 5) kebutuhan aktualisasi diri, dimana jika 

seseorang telah sampai pada tingkatan aktualisasi diri, menurut Maslow orang 
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itu menjadi manusia yang utuh yang memperoleh kepuasan yang tidak 

terbayangkan. 

F. Metode Penelitian 

Dalam setiap penelitian ilmiah, untuk dapat lebih terarah dan rasional 

diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Karena 

metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan dengan terarah 

dan mencapai hasil yang memuaskan (maksimal).
41

 Metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.
42

 Metode penelitian adalah cara utama yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Cara utama itu dipergunakan setelah 

penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan 

penyelidikan serta dari situasi penyelidikan.
43

 

Ada beberapa unsur metode penelitian yang harus dijelaskan:  

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian  

Menurut jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research). Yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang 

mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa, sehingga 

menghasikan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap 

mengenai unit sosial tersebut.
44
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Sedangkan model penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialamioleh objek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, secara holistik.
45

 

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, 

definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak 

meneliti dalam kehidupan sehari-hari.
46

 Sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan prosedur pendekatan psikologi dan sosiologi yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati, bermaksud untuk 

mengungkapkan informasi mengenai status gejala yang ada, dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi sebagai pengumpulan data. 

2. Subjek Penelitian  

Yang dimaksud dengan subjek penelitian di sini adalah sumber 

data dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

rangka penelitian. Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian 

ini, yang menjadi sumber penelitian adalah: 

a. Kepala Sekolah  

Sebagai sumber informasi untuk mengetahui bagaimana 

perjalanan selama menjadi Kepala Sekolah serta untuk 
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mengetahui bagaimana upaya guru PAI meningkatkan motivasi 

belajar dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits siswa kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta dengan metode wawancara.  

b. Guru Pendidikan Agama Islam  

Sebagai sumber informasi utama terkait upaya yang dilakukan 

dalam meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran Al-

Qur‟an Hadits siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 

penelitian dari guru Pendidikan Agama Islam yang mengampu 

mata pelajaran Al-qur‟an Hadits di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta dengan metode wawancara. 

c. Peserta Didik  

Sebagai sumber informasi yang merasakan efektivitas 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 

penelitian pada siswa kelas VII yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran berjumlah 82 siswa dengan metode angket dan di 

perkuat dengan wawancara dari sebagian siswa. Penulis 

mengambil sampel dari peserta didik tersebut karena peserta 

didik tersebut lebih memahami dan merasakan efektivitas 

pembelajaran. 

Karena jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian 

kualitatif, maka tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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sampel (purposive sampling). Maksudnya adalah pengambilan sampel 

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Yang menjadi salah satu ciri 

sampel bertujuan adalah: dari mana atau dari siapa pengambilan 

sampel itu di mulai tidak menjadi persoalan, tetapi bila hal itu sudah 

berjalan, maka pemilihan berikutnya tergantung pada keperluan 

peneliti. 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti sangat erat kaitannya 

dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi maksud sampling dalam hal ini 

adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai 

macam sumber. Jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka 

penarikan sampel dapat diakhiri.Jadi kuncinya di sini adalah jika sudah 

terjadi pengulangan informasi, maka penarikan sampel sudah harus 

dihentikan.
47

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data 

penelitian adalah: 

a. Metode Observasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa observasi atau yang 

biasa disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap suatu objek, dengan menggunakan seluruh 

alat indera. Dapat pula diartikan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

                                                           
47

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian…, hal. 166. 



33 
 

diselidiki.
48

 Sedangkan menurut Winarno metode observasi 

adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan, baik itu secara langsung maupun tidak terhadap 

gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang 

sengaja diadakan.
49

 

Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum 

sekolah, meliputi geografis, sarana dan prasarana sekolah serta 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas. Upaya-upaya 

guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits. 

b. Metode Wawancara Mendalam 

Interview atau yang biasa disebut dengan wawancara 

langsung dengan waktu tertentu. Percakapan itu dilakukan antara 

dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
50

 Metode ini penulis gunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang pelaksanaan proses belajar, 

kondisi siswa yang bersumber dari siswa sendiri, guru 

Pendidikan Agama Islam, dan pihak pengelola sekolah. Dalam 

pelaksanaannya, penulis menggunakan pedoman bentuk semi 
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struktural. Dalam hal ini interviewer menanyakan serentetan 

pertanyaan yang sudah terstruktur yang menyerupai checklist, 

kemudian satu per satu diperdalam untuk mengorek keterangan 

lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat 

meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan 

mendalam.
51

 

Metode interview ini dilakukan dengan guru pendidikan 

Agama Islam yang sangat memahami kondisi atau upaya-upaya 

guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta. Wawancara dengan peserta didik dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap proses 

pelaksanaan yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pembelajaran Al-qur‟an Hadits di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta serta faktor pendukung dan faktor penghambat 

motivasi belajar siswa melalui pembelajaran Al-qur‟an Hadits di 

SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Hal tersebut karena siswa 

yang merasakan langsung upaya-upaya guru PAI meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di 

SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta 

c. Metode Dokumentasi 
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Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan transaksi, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
52

 

Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data 

documenter. 

4. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain yang disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
53

 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu cara menganalisa data yang berupa data-data kualitatif 

(data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi) 

dengan cara mereduksi data yakni, merangkum, memilih, 

menfokuskan pada hal-hal penting sehingga memberikan gambaran 

yang jelas dan mudah pada proses pengumpulan data dan pencarian 

data kembali untuk memperoleh kesimpulan mengenai upaya-upaya 

guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

Al-qur‟an Hadits di SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. 

5. Metode Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan triangulasi. Istilah triangulasi berasal dari navigasi dan survey 
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tanah dalam pembuatan peta. Lokasi suatu titik hanya dapat dipastikan 

bila diketahui posisinya terhadap dua titik lain. Demikian pula dengan 

penelitian naturalisme. Bila data berasal dari satu sumber, maka 

kebenarannya belum dapat dipercaya. Akan tetapi, bila dua atau lebih 

menyatakan hal yang sama, maka tingkat kebenarannya akan lebih 

tinggi.
54

 

Teknik triangulasi yang digunakan adalah sumber dan 

metode.Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 

kepercayaan suatu informasi, baik yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan dua cara yakni membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

Untuk keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda. Triangulasi dengan metode digunakan dua strategi yaitu 

dengan mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama.
55
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam 

tiga bagian yaitu, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.  

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, 

halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan 

datar lampiran. 

Bagian tengah berisi tentang uraian penelitian mulai dari bagian 

pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab 

sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian 

dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub yang menjelaskan pokok 

bahasan dari bab yang bersangkutan. 

Bab I, bab pendahuluan dalam skripsi ini berisi gambaran umum 

penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan keguanaan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II, bab dalam skripsi ini berisi kondisi dan gambaran umum SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta yang pembahasannya terdiri atas letak 

geografis, sejarah singkat, visi dan misi sekolah, struktur organisasi, siswa, 

pendidik dan tenaga kependidikan, struktur kurikulum, serta sarana dan 

prasarana. 

Bab III, bab inti dalam skripsi ini berisi hasil Penelitian dan Pembahasan 

upaya guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa SMP Muhammadiyah 8 
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Yogyakarta ditinjau dari perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow, 

diuraikan tentang upaya guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta, dan upaya guru PAI meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta ditinjau dari perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow. 

Berdasarkan fakta-fakta yang penulis temui selama penelitian berlangsung. 

Bab IV, bab penutup dalam skripsi ini berisi tentang kesimpulan, saran-

saran, dan penutup. 

Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka sebagai 

rujukan yang digunakan dalam penelitian dan lampiran-lampiran yang terkait 

dengan penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

jawaban dari rumusan masalah yang penulis tentukan dalam penelitian ini, 

yaitu:  

1. Upaya Guru PAI meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits Kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta, adalah sebagai berikut: (a) memmembimbing kemampuan 

BTA siswa kelas vii SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam belajar 

Al-Qur‟an Hadits dengan mengenali potensi karakter, membimbing dan 

mengamati perkembangan BTA siswa, (b) menumbuhkan rasa nyaman 

siswa kelas vii SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam belajar Al-

Qur‟an Hadits dengan mengoptimalkan arah pembelajaran, memotivasi 

dan mengamati siswa dalam kegiatan pembelajaran, (c) menumbuhkan 

rasa akan cinta dan memiliki siswa kelas vii SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta dalam belajar Al-Qur‟an Hadits dengan penerapan sikap 

keteladanan dan pembiasaan, (d) menumbuhkan sikap harga diri siswa 

kelas vii SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam belajar Al-Qur‟an 

Hadits dengan merencanakan, memberikan pilihan kegiatan siswa serta 

jiwa semangat guru, dan (e) menumbuhkan sikap perwujudan diri siswa 
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kelas vii SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam belajar Al-Qur‟an 

Hadits. 

2. Faktor yang memengaruhi Guru PAI meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa dalam Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits Kelas vii di SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta, adalah sebagai berikut: (a) cita-cita atau 

aspirasi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta, (b) 

kemampuan belajar siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta, (c) kondisi jasmani dan rohani siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta, (d) kondisi lingkungan kelas di SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta, (e) unsur dinamis siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam belajar, dan (f) upaya guru PAI 

memberikan pelajaran kepada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta. 

3. Upaya Guru PAI meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits Kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta ditinjau dari perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow 

sudah memenuhi semua tingkatan kebutuhan siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta adapun tingkatan kebutuhan tersebut, 

adalah sebagai berikut: (a) memenuhi kebutuhan dasar siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam belajar (kebutuhan 

Fisiologi) (b) memenuhi kebutuhan keselamatan siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam belajar (rasa aman) (c) memenuhi 

kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki siswa kelas VII SMP 
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Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam belajar (d) memenuhi kebutuhan 

akan harga diri siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta 

dalam belajar, dan (e) memenuhi kebutuhan akan perwujudan diri siswa 

kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta dalam belajar. 

B. SARAN-SARAN  

1. Untuk SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta, lebih mengoptimalkan 

kegiatan yang sudah berjalan baik dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

Hadist maupun di luar pembelajaran agar memudahkan meningkatkan 

motivasi belajar siswa terhadap PAI secara berkelanjutan, dan lebih 

menjalin komunikasi aktif dengan pihak wali santri terhadap kebiasaan 

santri di lingkungan keluarga dan kebiasaan santri di masyarakat dapat 

sejalan, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan pembelajaran 

yang sudah berjalan agar dapat lebih optimal lagi. 

2. Untuk guru SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta, terlebih guru PAI, 

terus menjaga hubungan baik dan selalu memberikan tauladan yang 

baik kepada siswa, menambah kreativitas dan inovasi dalam 

pembelajaran, serta jangan lelah untuk memberi bimbingan dan arahan 

kepada siswa agar motivasi siswa yang diinginkan dalam belajar 

tercapai, sehingga membawa dampak perkembangan baik bagi SMP 

Muhammadiyah 8 Yogykarata sendiri khususnya dan dunia pendidikan 

Islam umumnya. 
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3. Untuk siswa SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta, khususnya siswa 

kelas vii, dapat penjadi peribadi yang memiliki motivasi yang tinggi 

sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. 

 

C. KATA PENUTUP 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga 

peneliti mempunyai kekuatan, semangat, serta jalan untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam juga senantiasa penulis 

haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa cahaya 

kehidupan di bumi ini dan menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya. 

Dalam penulisan skripsi ini tentunya peneliti telah berusaha sekuat 

kemampuan yang ada untuk menyusunnya dengan sebaik-baiknya, namun 

dalam penyusunan skripsi ini juga tidak luput dari kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan peneliti dalam mengkaji 

permasalahan tersebut. 

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi 

ini, peneliti ucapkan banyak terima kasih. Semoga hasil karya ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti dan pihak lain yang mengambil manfaat dari skripsi 

ini, amin. 
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