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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa motivasi belajar 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tergolong rendah. Rendahnya motivasi 

belajar siswa merupakan suatu problema yang perlu diperhatikan oleh setiap 

satuan pendidikan. Hal ini disebabkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran menjadi tolak ukur bagi keberhasilan dan tercapainya tujuan 

pendidikan. Di SMPN 7 Tapung sebagian besar siswa di kelas VIII memiliki 

motivasi belajar yang rendah pada pelajaran PAI. Hal ini dapat dilihat ketika 

proses belajar mengajar berlangsung siswa malas, jarang mengerjakan tugas, 

pembelajaran berlangsung secara monoton yakni guru fokus pada diri sendiri. 

Salah satu metode yang dapat merangsang siswa berfikir dan mengeluarkan 

pendapat sendiri, serta ikut menyumbangkan pikiran dalam suatu masalah dan 

saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi 

yang maksimal adalah metode diskusi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

apakah metode diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII-B SMPN 7 Tapung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode diskusi dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas VIII di SMPN 

7 Tapung. Penelitian ini merupakan peneltian tindakan kelas (PTK). Subjek 

penelitian ini adalah guru PAI dan siswa kelas VIII-B SMPN 7 Tapung, 

sedangkan objek dari penelitian ini adalah penggunaan metode diskusi untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran PAI. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan tes motivasi. Berdasarkan analisa data 

yang diperoleh dari lapangan dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa 

menggunakan metode diskusi mengalami peningkatan dari kondisi awal yakni 

rendah dengan persentase 38%, siklus I  kategori tinggi dengan persentase 54%, 

dan siklus II kategori sangat tinggi dengan persetase 77%. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran PAI kelas VIII di SMPN 7 Tapung termasuk 

dalam kategori “sangat tinggi”. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase 

sebesar 77%. 
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