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ABSTRAK 

Suatu hal akan terasa menyenangkan apabila seseorang berminat akan hal tersebut. 

Minat merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menciptakan rasa cinta akan suatu 

hal. Minat adalah Sikap senang kepada sesuatu hal. Minat ini akan berfungsi sebagai pendorong 

orang untuk berbuatl berusaha dalam mencapai sesuatu tujuan. Minat ini sebagai faktor 

psikologis akan mempengarohi proses pembentukan / perkembangan. Begitu pula dalam 

pembelajaran, minat belajar sangat penting untuk ditingkatkan. Dengan adanya minat belajar, 

maka proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu 

pendidikan tidak akan berhasil jika para siswa/siswi tidak berminat. Karena minat, keinginan, 

dan tujuan ini sangat berhubungan erat dengan motivasi belajar. Upaya peningkatan minat 

belajar PAI dilakukan oleh guru pendidik dan siswa. Guru sebagai pembimbing serta 

pembangun minat belajar siswa. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan minat belajar, guru 

harus memiliki pemilihan metode dan media yang tepat, agar minat siswa dalam belajar PAI 

meningkat. Hal tersebut juga tak lepas dari pribadi siswa akan kesanggupan menerima apa yang 

dilakukan oleh guru pendidik dalam meningkatkan minat belajar PAI. 
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Pembahasan 

A. Definisi Minat Belajar 

Minat belajar merupakan cara konsisten dalam menangkap sebuah informasi 

yang baru agar terciptanya pembelajaran yang efektif sehingga hal tersebut dapat 

meningkatkan motivasi seseorang. Minat belajar terbagi atas dua konsep yaitu minat 

individu dan minat situasional. Minat individu adalah minat yang terbangun pada suatu 

bidang atau kegiatan yang timbul atas pengetahuan, emosi, dan kemauan yang lahir 

oleh pribadinya. Sedangkan minat situasional merupakan minat yang timbul secara 

spontan, bersifat sementara, dan adanya dorongan dari lingkungkan sekitar. 

 

B. Urgensi Dalam Upaya Peningkatan Minat Belajar PAI 

Peningkatan minat dalam belajar PAI sangat perlu untuk dilakukan, sehingga 

adanya urgensi dalam peningkatan minat belajar PAI. Adanya urgensi tersebut 

diharapkan mampu untuk memberikan motivasi belajar terhadap siswa. Dengan 

bertambahnya minat belajar PAI oleh siswa, maka kegiatan belajar mengajar akan 

berjalan dengan efektif dan efisien. Guru pendidik juga akan mudah untuk 

menerangkan atau menjelaskan pada saat kegiatan belajar mengajar sebab siswa telah 

memiliki minat belajar yang tinggi. The Liang Gie, mengatakan: “suatu mata pelajaran 

hanya dapat dipelajari dengan baik apabila pelajar dapat memusatkan perhatian 

terhadap pelajaran tersebut, dan minat merupakan salah satu faktor yang 

memungkinkan konsentrasi itu.” 

Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari 

minat belajar siswa itu sendiri. Dengan adanya minat pada diri siswa dalam 

mempelajari suatu pelajaran akan membantu siswa tersebut untuk mencapai 



keberhasilan belajarnya. Keberhasilan yang dicapai bukan hanya berupa nilai atau 

prestasi saja tetapi juga adanya perubahan tingkah laku pada siswa tersebut. Salah satu 

solusi upaya penigkatan minat belajar siswa dalam pendidikan agama islam yaitu 

penggunaan metode yang tepat oleh guru pendidik. Dengan metode yang tepat, tidak 

menutup kemungkinan bahwa pembelajaran akan terasa menyenangkan bagi para 

siswa. Sehingga siswa akan memiliki peningkatan dalam minat belajar pendidikan 

agama islam. 

Selain penggunaan metode yang tepat, upaya untuk meningkatkan minat belajar 

pendidikan agama islam yaitu dengan penggunaan media yang tepat. Otak manusia 

memiliki tempat khusus untuk sejumlah pembelajaran yang disebut ingatan jangka 

panjang. Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa daya tarik dalam belajar 

mampu meningkatkan minat belajar dan memperpanjang ingatan terhadap pelajaran. 

Hal ini disebabkan visualisasi mencoba menggambarkan hakekat pesan dalam bentuk 

yang menyerupai keadaan yang sebenarnya. Melalui penggunaan media pengajaran 

dapat mempertinggi kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

kualitas hasil belajar siswa. 

 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar PAI 

Dalam buku strategi Peningkatan daya minat belajar siswa, faktorfaktor yang 

mempengaruhi minat belajar ada enam. Faktor tersebut terdiri atas: 

1. Sikap 

Sikap merupakan gabungan konsep, informasi, dan emosi yang dihasilkan 

dalam diri seseorang untuk merespon orang, kelompok, atau objek tertentu secara 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

2. Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu 

kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. 

3. Rangsangan 

Rangsangan merupakan perubahan pandangan di dalam persepsi atau 

pengalaman dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. 

Rangsangan dapat membuat seseorang bersifat aktif dan terdorong untuk 

melakukan suatu kegiatan. 

4. Afeksi 

Afeksi merupakan pengalaman emosional kecemasan, kepedulian, dan 

pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. Emosi seseorang 

berkaitan dengan dorongandorongan pada dirinya. 

5. Kompetensi 

kompetensi sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Kompetensi 

mengasumsikan bahwa siswa secara alamiah berusaha keras untuk berinteraksi 

dengan lingkungannya secara efektif. 

6. Penguatan 

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan 

kemungkinan respon. Penguatan dapat berupa nilai tes tinggi, pujian, penghargaan 

sosial, dan perhatian. 

 


