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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam rangka pengembangan 

sumber daya manusia. Terutama di Indonesia sekarang ini, krisis moral sudah 

mulai terjadi di mana-mana.
1
 Pendidikan adalah salah satu sarana pembentukan 

manusia ke arah yang lebih baik. Walaupun hal itu tidak sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab sebuah pendidikan. Namun, dengan usaha dan kerja keras bukan 

tidak mungkin pendidikan dapat menjadi wadah yang baik jika penanaman 

pengetahuan, sikap dan keterampilan juga baik. 

Peran utama seorang guru sangat menentukan arah keberhasilan 

pendidikan itu. Guru menurut UUD Guru dan Dosen adalah pendidik professional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
2
 Seperti telah dijelaskan 

bahwa guru ialah pendidik profesional lalu profesional itu sendiri ialah pekerjaan 

atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi.
3
 Guru sebagai tenaga profesional memiliki beberapa kriteria yaitu: 

mengandung unsur kepribadian, mengandung unsur idealisme, dan mengandung 

unsur pengembangan.
4
 Sebagai professional juga harus memiliki etos kerja yang 

maju, antara lain dapat bekerja dengan hasil yang unggul, tepat waktu, disiplin, 

sungguh-sungguh, cermat, teliti, sistematis adan berpedoman pada dasar 

keilmuan.
5
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Guru adalah tempat mengenyam pengetahuan, sikap dan ketrampilan para 

siswanya, Guru pun memiliki banyak kualifikasi dan diperhitungkan dengan 

matang, Kualifikasi tersebut tertuang pada kompetensi yang harus dimiliki guru. 

Kompetensi itu adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Selain kualifikasi guru juga 

memiliki tugas dan tanggung jawab adalah menguasai berbagai cara belajar yang 

efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara 

individual, memiliki sikap yang positif terhadap tugas profesinya, mata pelajaran 

yang dibinanya sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai guru, memahami sifat dan karakteristik peserta 

didik, terutama kemampuan belajarnya, cara dan kebiasaan belajar, minat 

terhadap pelajaran, motivasi untuk belajar, dan hasil belajar yang telah dicapai.
6
 

Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab guru diatas menyatakan 

bahwa guru harus mempunyai keterampilan menganalisis kemampuan siswa yang 

berbeda-beda, Guru harus bisa memberikan pengajaran sesuai dengan karakter 

siswa. Guru dituntut untuk bisa mencapai setiap tujuan pembelajaran dengan 

kemampuan siswa yang berbeda tersebut. Guru harus memberikan performanya 

secara maksimal sehingga menghasilkan prestasi belajar siswa yang memuaskan 

pula. 

Islam adalah agama amal atau kerja, Nilai-nilai medasar yang terkandung 

dalam ajaran islam tersebut menggaris bawahi suatu totalitas pandangan hidup 

muslim yang seharusnya lebih menghargai dan concern terhadap kualitas proses 

dan produk kerja ketimbang bersikap dan bekerja apa adanya untuk sekedar 

melaksanakan tugas dan kewajiban yang bersifat rutinitas.
7
 Seorang pendidik 

harus mengutamakn etos kerja yang bermutu dengan selalu memperhatikan sikap 

profesionalnya dalam bekerja. Tanggung jawab besar guru adalah meningkatkan 

kualitas peserta didik. Guru harus bisa meningkatkan prestasi peserta didik dengan 

beragam kemampuan yang dimilikinya. Guru memiliki peranan tinggi pada 
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tingkat keberhasilan suatu pendidikan. Meningkat atau tidaknya suatu mutu 

pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh guru. Guru jika diibaratkan suatu 

pemain drama telivisi guru ini adalah salah satu tokoh utamanya. Guru dapat 

memerankan lakonnya dengan baik maka sebuah film atau drama yang ia 

perankan akan berhasil. Keberhasilan suatu pembelajaran, sebagai penentu 

keberhasilanya adalah sejauh mana guru memainkan perananya dengan baik. 

Mencapai suatu keberhasilan suatu pembelajaran tak luput dari objek 

pembelajaran itu sendiri yaitu siswa. Pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa 

salah satunya dengan hasil belajar siswa yang memuaskan. Ada banyak faktor 

untuk mencapai hasil belajar siswa dengan maksimal. Salah satu faktornya adalah 

lingkungan, lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar 

di sekolah. Lingkungan belajar ada banyak macamnya namun yang paling 

berpegaruh ialah kualitas pengajaran yang dikelola oleh guru. 

Prestasi belajar siswa yang kurang baik tidak lepas dari cara guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan tersebut bisa berupa 

penggunaan metode belajar yang kurang bervariasi sehingga siswa mudah jenuh 

dan kurang berkonsentrasi. Materi pelajaran sejarah kebudayaan islam yang 

berupa hafalan masih dikeluhkan siswa karena terlalu banyak bahan pelajaran 

yang harus dihafalkan dan di pahami. Ini berpengaruh terhadap minat belajar 

siswa terhadap mata pelajaran sejarah kebudayaan islam menjadi berkurang. 

Peneliti memilih Guru Sejarah Kebudayaan Islam mempunyai beberapa 

alasan, diantaranya: 1) masih banyaknya guru yang mengajar dengan metode yang 

monoton, 2) karakteristik materi pelajaran SKI yang berupa hafalan masih 

dikeluhkan siswa, 3) Minat belaja peserta didik terhadap mata pelajaran SKI 

masih terbilang rendah, 4) Masih banyak peserta didik yang tidak mendengarkan 

gurunya karena bosan dengan materi yang diajarkan. Hal ini yang menjadi alasan 

peneliti ingin menggunakan mata pelajaran SKI sebagai bahan penelitian dengan 

alasan yang telah disebutkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

diatas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang “ Upaya Guru 

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 
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Siswa Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Miftahussalam 

Wonosalam Demak Tahun Pelajaran 2017/2018.” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis mempunyai alasan-alasan dalam menentukan judul, adapun alasan 

penulis dalam pemilihan judul ini adalah: 

1. Masih rendahnya prestasi yang didapatkan siswa pada mata pelajaran sejarah 

kebudayaan islam. 

2. Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah kebudayaan islam 

tergolong masih rendah dibandingkan dengan pelajaran yang lain. 

3. Belum ada penelitian mendalam tentang upaya meningkatkan prestasi belajar 

siswa mata pelajaran sejarah kebudayaan islam. 

 

C. Telaah Pustaka 

Pada bagian ini, peneliti mengungkapkan tentang hasil penelitian 

terdahulu. Bidang kajian yang akan diteliti pada penelitian ini adalah upaya guru 

mata pelajaran SKI dalam meningkatkan prestasi belajarsiswa. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian terhadap hal-hal yang 

sama yang ada pada penelitian ini. Untuk memudahkan dan memahami penelitian 

ini maka peneliti menyajikannya dalam bentuk uraian pada penelitian lainnya. 

 Skripsi yang di tulis Nisa Ristuningsih, NIM : 1140827, Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Salatiga, yang berjudul “Upaya Peningkatan Prestasi 

Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Melalui Metode Pembelajaran Listening 

Team Di Kelas III  MI Miftkhul Huda Tegalsari Kedu Temanggung Tahun 

2010/2011”
8
 Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya peningkatan prestasi 

belajar yang cukup signifikan terhadap mata pelajaran sejarah kebudayaan islam 

melalui metode pembelajaran Listening Team Di Kelas III MI Miftakhul Huda 

Tegalsari Kedu Temanggung Tahun 2010/2011. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas tersebut sama-sama 

ingin meneliti upaya seorang guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

mata pelajaran sejarah kebudayaan islam, dengan demikian ada upaya-upaya yang 

dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian di atas tidak jauh berbeda, namun penelitian ini 

lebih pada upaya yang diberikan seoang guru untuk meningkatkan prestasi belajar 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Ristuningsih lebih berfokus pada 

metode yang diberikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Skripsi yang di tulis Leli Mukaromah, NIM: 126014571, Universitas 

Wahid Hasyim Semarang “Upaya Guru Dalam Menggunakan Sumber Bahan 

Ajar Mata Pelajaran Ski Di Kelas I Madrasah Tsanawiyah Mu’alimat Salafiyah 

Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun Ajaran 2015/2016”
9
 Hasil penelitian skripsi 

yang di tulis Leli Mukaromah adalah penggunaan sumber bahan ajar yang baik 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa Mata Pelajaran SKI Di Kelas I 

Madrasah Tsanawiyah Mu’alimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun 

Ajaran 2015/2016. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah ingin meneliti 

tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan islam, dengan demikian mata pelajaran 

mata pelajaran sejarah kebudayaan islam dijadikan rujukan untuk pengembangan 

sumber bahan ajar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Leli Mukaromah lebih menekankan kepada upaya guru dalam menggunakan 

bahan ajar sedangkan penelitian ini lebih menekankan upaya guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Skripsi Ali Mufid, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim 

Semarang yang berjudul “Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran SKI Melalui 

Metode Diskusi Di Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Di MTs Assafi’iyah 

Banyumanis Donorejo Jepara Tahun Pelajaran 2009/2010”
10

 Penelitian tersebut 

                                                           
9
Leli Mukaromah, Upaya Guru Dalam Menggunakan Sumber Bahan Ajar Mata 

Pelajaran SKI Di Kelas I Madrasah Tsanawiyah Mu’alimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal 

Tahun Ajaran 2015/2016 (Skripsi), Semarang : Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim 

Semarang, 2015. 
10

 Ali Mufid, “Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran SKI Melalui Metode Diskusi Di 

Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Di MTs Assafi’iyah Banyumanis Donorejo Jepara Tahun 



6 

 

 
 

menunjukkan hasil adanya peningkatan  mutu pelajaran melalui metode diskusi Di 

Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Di MTs Assafi’iyah Banyumanis Donorejo 

Jepara Tahun Pelajaran 2009/2010. 

Persamaan yang terdapat dalam skripsi penulis adalah tentang upaya guru 

dalam mengembangkan proses pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar 

dan perbedaannya yaitu skripsi ini lebih menekankan kepada upaya guru dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran SKI melalui metode diskusi  sedangkan skripsi 

penulis lebih menekankan upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar.  

Skripsi-skripsi di atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi 

yang akan penulis buat, namun dalam penulisan isinya tidak sama dengan skrispi 

yang diajukan sebagai bahan acuan, dari skripsi diatas lebih memfokuskan pada 

problematika pembelajaran dan implementasi dalam pelaksanaan metode 

pembelajaran berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan pada 

upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, yang mana di MA Miftahussalam Wonosalam Demak prestasi 

siswa dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam cenderung kurang 

memuaskan dibandingkan mata pelajaran lain. 

D. Fokus Penelitian 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana upaya guru mata pelajaran SKI untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa mata pelajaran SKI di MA Miftahussalam Wonosalam Demak 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi guru mata pelajaran SKI untuk 

mewujudkan upaya meningkatkan prestasi belajar siswa Mata Pelajaran SKI 

di MA Miftahussalam Wonosalam Demak Tahun Pelajaran 2017/2018. 

3. Bagaimana solusi yang diberikan guru mata pelajaran SKI untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran SKI di MA 

Miftahussalam Wonosalam Demak Tahun Pelajaran 2017/2018. 

                                                                                                                                                               
Pelajaran 2009/2010” (Skripsi) Semarang : Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim 

Semarang, 2010. 
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E. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalah pahaman, maka 

penulis akan memberikan beberapa penegasan istilah yang berkaitan dengan 

skripsi yang berjudul : Upaya Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam di MA Miftahussalam Wonosalam Demak Tahun Pelajaran 2017/2018 

1. Upaya 

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu 

tujuan.
11

 

2. Guru Sejarah Kebudayaan Islam 

Guru Sejarah Kebudayaan Islam adalah orang yang pekerjaanya atau profesi 

mengajarnya menjelaskan peristiwa masa lampau sebagai hasil karya manusia 

yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. 

3. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar.
12

 

4. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Pengertian “sejarah” secara etimologis dapat ditelusuri dari asal kata sejarah 

yang sering dikatakan berasal dari kata arab syajarah, artinya “pohon”.
13

 

Sedangkan Sejarah Kebudayaan Islam menekankan pada kemampauan 

mengambil ibrah/hikmah dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh 

berprestasi, dan mengaitkanya dengan fenomena social, budaya, politik, 

ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain, untuk mengembangkan kebudayaan 

dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang. Sejarah 
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kebudayaan islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan peradaban 

islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak lahirnya islam sampai sekarang
14

 

 

F. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dapat diketahui tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya guru mata pelajaran SKI untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa mata pelajaran SKI di MA Miftahussalam Wonosalam 

Demak. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mewujudkan upaya Guru 

Mata Pelajaran SKI untuk meningkatkan prestasi belajar siswa Mata 

Pelajaran SKI di MA Miftahussalam Wonosalam Demak. 

3. Untuk mengetahui solusi yang diberikan guru mata pelajaran SKI dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran SKI di MA 

Miftahussalam Wonosalam Demak. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfatnya yaitu: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai pentingnya dilaksanakan kegiatan mewujudkan upaya 

guru mata pelajaran SKI untuk meningkatkan prestasi belajar siswa mata 

pelajaran SKI di MA Miftahussalam Wonosalam Demak tahun pelajaran 

2017/2018. Serta tambahan ilmu secara khusus bagi mahasiswa 

Universitas Wahid Hasyim Semarang maupun bagi para pembaca pada 

umumnya. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Diharapkan dengan penelitian ini peneliti menambah wawasan yang 

luas berkenaan dengan obyek penelitianya. Prosesnya peneliti terjun di 

lapangan untuk menambah pengalaman dalam mencari informasi. 

b. Bagi lembaga 

Penelitian ini diharapkan pihak sekolah dapat meningkatkan kinerja 

guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, agar guru dapat 

menjalankan profesi gurunya sesuai dengan professional. 

c. Bagi guru 

Penelitian ini diharapakan menjadi rujukan para guru dalam 

meningkatkan kinerja dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

sesuai dengan profesionalitas yang sudah dipegangnya. 

d. Bagi siswa 

Menjadikan peserta didik lebih berprestasi dalam pelajaran sejarah 

kebudayaan islam. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan 

untuk memahami keadaan atau fenomena dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata atau bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data 

yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

bagaimana upaya guru mata pelajaran SKI dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikendaki 

adalah suatu informan yang berbentuk deskriptif. Di samping itu ungkapan 

tersebut lebih menghendaki makna yang berada dibalik deskriptif data 

tersebut, karena itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif 



10 

 

 
 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
15

 

Adapun alasan yang mendasari digunakan metode penelitian 

kualitatif adalah sebagai berikut:  

a. Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

yang ada. 

b. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penjamaan 

pengaruh bersama terhadap nilai-nilai yang dihadapi.  

c. Penelitian kualitatif ini manusia dijadikan objek penelitian yang 

berfungsi sebagai alat penelitian dan hasil penelitiannya disepakati kedua 

pihak yaitu antara peneliti dan subyek penelitian.
16

 

Di mana peneliti terjun langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data 

yang diperlukan. Misalnya data yang berasal dari wawancara, cacatan 

laporan, dokumen dan lain-lain. Penelitian ini mengutamakan pendeskripsian 

analisis tentang upaya guru mata pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran sejarah kebudayaan islam 

di MA Miftahussalam Wonosalam Demak tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Untuk subyek penelitian peneliti mengambil subyek penelitian yang 

berfokus pada upaya guru mata pelajaran SKI dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa mata pelajaran sejarah kebudayaan islam. Obyek dalam 

penelitian ini, penulis mengambil lokasi MA Miftahussalam Wonosalam 

Demak. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive (sengaja), dengan 

pertimbamgan dan alasan MA Miftahussalam Wonosalam Demak dalam 

proses perkembangan yang sangat pesat dimana progress yang diperlihatkan 

menunjukkan kearah yang lebih maju dibanding sekolah sekitar dan banyak 

sekali menarik minat belajar siswa untuk bersekolah di MA Miftahussalam 

Wonosalam Demak. 
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Lexy j. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2002, h. 3. 
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3. Sumber data 

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek dimana 

data diperoleh. Data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari 

berbagai sumber baik sumber data dari responden, sumber data dari proses 

pengamatan dan sumber data dokumentasi.
17

 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang  langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Penelitian ini 

diperoleh dari guru mata pelajaran SKI dan siswa serta yang membantu 

dalam penelitian di MA Miftahussalam Wonosalam Demak 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang biasanya telah disusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis 

suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu sekolah atau madrasah, 

data mengenai sekolah atau madrasah dan sebagainya.
18

 

Data sekunder biasanya data yang diperoleh dari BK, karyawan 

atau bagian TU (Tata Usaha).Adapun yang menjadi data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data tentang latar belakang obyek penelitian, 

keadaan fasilitas sekolah, tata tertib sekolah, keadaan peserta didik dan 

guru, arsip-arsip dan evaluasi. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1) Informan Kunci (Key Informan), informan awal dipilih secara 

purposive sampling, sedangkan informan selanjutnya dilakukan 

dengan cara “showball sampling” yaitu dipilih secara bergulir 

sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Bertindak sebagai 

informan awal (sumber informasi) adalah guru mata pelajaran SKI 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002, h. 172. 
18

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (dalam Skripsi Maslihan, Implementasi 

Manajemen Berbasis Kelas dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik di MI NU Miftahul Ulum 

Loram Kulon Jati Kudus), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 39. 
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sedangkan informan selanjutnya antara lain guru lain, TU, siswa, dan 

masyarakat umum yang ada disekitar MA Miftahussalam. 

2) Tempat dan peristiwa, di mana peneliti memperoleh data antara lain 

meliputi proses belajar mengajar di dalam kelas, proses wawancara 

dengan guru yang bersangkutan didalam ruang kantor. 

3) Dokumen, antara lain meliputi hasil-hasil rapat, hasil belajar siswa, 

kondisi sarana prasarana, dan lain-lain. Data ini dipergunakan untuk 

melengkapi hasil wawancara dan pengamatan  terhadap tempat dan 

peistiwa. 

 

4. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, antara lain:  

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Menurut Arikunto 

menyebutkan observasi atau disebut pula dengan pengamatan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.
19

 

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data upaya guru 

mata pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa, pengamatan ini diperlukan untuk mendapatkan data yang 

objektif dan valid yang tidak hanya dengan menggunakan studi pustaka. 

Metode ini mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan 

mengamati secara langsung gejala-gejala yang muncul. 

b. Metode wawancara 

Wawancara adalah percakapan denagn maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interview) yang 

memberika jawaban atas pertanyaan itu.
20

 Adapun obyek yang 
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diwawancarai adalalah guru mata pelajaran SKI  untuk memperoleh data 

tentang upaya guru mata pelajaran SKI dalam meningkatkan belajar siswa 

serta kendala yang dihadapinya, tata usaha untuk memperoleh data tentang 

situasi umum sekolah, keadaan guru, peserta didik dan sebagainya di MA 

Miftahussalam Wonosalam Demak. 

Beberapa peserta didik untuk mengetahui sejauh mana upaya yang 

dilakukan guru mata pelajaran SKI dalam meningkatkan prestasi belajar  

siswa sudah maksimal atau masih perlu peningkatan lagi. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mencari data-data yang bersifat dokumentasi baik data itu bersifat cacatan 

harian, memori, surat kabar, majalah, agenda atau catatan penting 

lainnya.
21

 Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data 

tentang sarana dan prasarana dalam sekolah, struktur organisasi sekolah, 

daftar guru, karyawan dan daftar peserta didik di MA Miftahussalam 

Wonosalam Demak dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

5. Metode Analisis data 

Setelah data diperoleh, teknik analisis data yang digunakan menurut 

Miles dan Huberman dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif berupa 

kata-kata, Karena dalam penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka. 

Setelah melakukan pengumpulan data dari strategi penelitian maka 

selanjutnya data tesebut dianalisis dan disajikan dengan menggunakan suatu 

metode yang tepat dan relevan dengan pokok permasalahan. Peneliti terjun 

langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan, dan menarik 

kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisa ini dalam penelitian 

kualitatif dilakukan setelah mempeoleh data. 
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Langkah-langkah yang diambil dalam analisa data adalah:   

a. Proses Reduksi Data 

Proses ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal 

ini untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya 

karena reduksi ini memberikan gambaran yang lebih jelas. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data dalam penelitian ini merupkan proses penyajian 

sekumpulan informasi yang komplek dalam satu kesatuan bentuk yang 

kompleks kedalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif, mudah 

dipahami maknanya. Data yang diperoeh peneliti selama penelitian 

kemudian dipaparkan, dicari tema-tema yang terkandung di dalamnya, 

sehingga jelas maknanya. 

c. Kesimpulan gambaran  

Pada tahap ini merupakan proses yang mampu menggambarkan 

suatu pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan demikian 

analisa data dilakukan secara terus-menerus baik selama penelitian 

maupun sesudah pengumpulan data. Setelah menganalisis data peneliti 

berusaha melakukan pemeriksaan yakni pengecekan keabsahan temuan 

data, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan. 

Penelitian ini dalam pengecekan keabsahan data menggunakan 

teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan susuatu yang lain. Data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penelitian kualitatif ini 

menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda. Triagulasi dengan sumber dapat 

dicapai dengan dua cara yaitu: membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, dan membandingkna hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  
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Peneliti memperoleh data mengenai upaya guru mata pelajaran SKI 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, maka tidak cukup satu guru 

saja, melainkan peneliti mewawancarai lebih dari satu guru, dan 

perwakilan peserta didik yang ada di MA Miftahussalam Wonosalam 

Demak. 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi  

Sistematika penulisan skripsi ini peneliti bagi menjadi tiga bagian, bagian 

tersebut yaitu: 

1. Bagian Awal  

Bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, 

halaman pengesahan, halam motto, halam persembahan, kata pengantar, dan 

halaman pedoman transliterasi, daftar isi, tabel. 

2. Bagian isi 

Bab satu: Pendahuluan, mencakup latar belakang, alasan pemilihan 

judul, telaaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi. 

Bab dua: Upaya guru mata pelajaran SKI dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa mata pelajaran SKI di MA Miftahussalam Wonosalam 

Demak tahun pelajaran 2017/2018. Berisikan beberapa teori-teori yang 

meliputi Sub bab pertama: pengertian  guru mata pelajaran, meliputi: 

pengertian guru, tugas dan tanggung jawab guru PAI, kompetensi guru PAI, 

kewajiban guru. Sub bab Kedua: Sejarah Kebudayaan islam, meliputi: 

Definisi Sejarah Kebudayaan Islam, Tujuan Sejarah Kebudayaan islam, 

Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam, Tujuan Mempelajari Sejarah 

Kebudayaan Islam Sub bab Ketiga: Prestasi belajar, meliputi: Pengertian 

Prestasi Belajar, alat ukur prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, pengukuran hasil belajar. Sub babKeempat: Upaya guru 

pendidikan agama islam SKI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

Bab tiga: Upaya guru mata pelajaran sejarah kebudayaan islam 

dalam meningkatkat prestasi belajar siswa mata pelajaran sejarah kebudayaan 
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islam di MA Miftahussalam Wonosalam Demak tahun pelajaran 2017/2018. 

SubPertama: gambaran umum di MA Miftahussalam, kedua: bagaimana 

prestasi belajar siswa mata pelajaran SKI di MA Miftahussalam Wonosalam 

Demak. Sub bab ke tiga : bagaimana upaya guru mata pelajaran SKI dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa MA Miftahussalam Sub bab Ke empat : 

bagaimana kendala yang dihadapi guru SKI dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar SKI Sub bab Ke Lima : bagaiamana solusi yang diberikan 

guru SKI untuk untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

Bab empat: Analisis upaya guru mata pelajaran sejarah kebudayaan 

islam dalam meningkatkat prestasi belajar siswa mata pelajaran sejarah 

kebudayaan islam di MA Miftahussalam Wonosalam Demak tahun pelajaran 

2017/2018.  SubPertama: analisis prestasi belajar siswa mata pelajaran SKI di 

MA Miftahussalam Wonosalam Demak. Sub bab ke ke dua : analisis upaya 

guru mata pelajaran SKI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa MA 

Miftahussalam Sub bab ke tiga: analisis kendala yang dihadapi guru SKI 

dalam upaya meningkatkan prestasi belajar SKI. Sub bab ke empat : analisis 

tentang solusi yang diberikan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

siswa mata pelajaran SKI. 

Bab lima: Penutup dalam bab ini terdiri dari sub bab pertama 

:Simpulan, ke dua : saran, Ke tiga : penutup. 

3. Bagian Akhir : Adapun bagian akhir skripsi ini memuat : daftar pustaka, 

lampiran-lampiran, instrumen pengumpulan data dan daftar riwayat hidup. 


