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     BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

       

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi 

bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Adapun tugas guru secara khusus 

yaitu sebagai pemimpin, pendidik dan pengajar. Sebagai pemimpin guru 

bertugas untuk memimpin dan mengandalkan diri sendiri dan masyarakat. 

Sedangkan sebagai pendidik, guru bertugas mengarahkan peserta didik untuk 

berkepribadian insan kamil.  

Dengan demikian guru dituntut tidak hanya untuk mentransfer ilmu 

saja, melainkan juga mesti membentuk jiwa peserta didik, melalui ilmu 

pengetahuan yang diajarkan, agar menjadi pribadi yang kaya secara intelektual 

dan kejiwaan. Di dalam proses pembelajaran guru juga berperan sebagai 

motivator, yaitu guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan lingkungan 

dan suasana yang mendorong siswa untuk mau belajar dan memiliki keinginan 

untuk belajar secara kontinu. 

Hamalik mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan 

energi didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 

(perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan). Perubahan energi didalam diri 

seseorang tersebut kemudian membentuk suatu aktivitas nyata dalam berbagai 

bentuk kegiatan. 
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Motivasi terkait erat dengan kebutuhan. Semakin besar kebutuhan 

seseorang akan sesuatu yang ingin ia capai, maka akan semakin kuat motivasi 

untuk mencapainya. Kebutuhan yang kuat terhadap sesuatu akan mendorong 

seseorang untuk mencapainya dengan sekuat tenaga. Hanya dengan 

motivasilah anak didik dapat tergerak hatinya untuk belajar bersama teman-

temannya yang lain.
1
 

Pemberian motivasi oleh seseorang merupakan suatu mata rantai yang 

dimulai dari kebutuhan, menimbulkan keinginan, menyebabkan tensi, 

menimbulkan tindakan, dan menghasilkan keputusan. Pada awalnya dari 

rantai motivasi memulaidengan kebutuhan yang dipenuhi, mencari jalan untuk 

memenuhi kebutuhan, perilaku yang berorientasi pada tujuan, pembangkitan 

kinerja, menimbulkan imbalan hukuman.
2
 

Pemberian adalah suatu yang diberikan. Pemberian juga dapat 

diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan memberi atau memberikan. 

Pemberian motivasi oleh guru termasuk kedalam motivasi ekstrinsik. Motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi 

belajar, seperti pemberian perhatian, ijazah, pemberian hadiah, dan lain 

sebagainya.
3
 

Motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya 
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motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil 

yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama 

didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi yang seorang siswa akan 

sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.
4
 

Mengigatkan demikian pentingnya motivasi di dalam belajar, maka 

guru diharapkan dapat  membangkitkan motivasi belajar siswa-siswanya.
5
 

Dengan adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil 

yang baik. Dengan kata lain dengan adanya usaha yang tekun maka akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di 

Madrasah Tsanawiyah YLPI Lubuk Bendahara, diperoleh informasi bahwa 

guru Sejarah Kebudayaan Islam telah memberi motivasi belajar kepada siswa. 

Adapun gejala-gejala tentang motivasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik 

2. Guru memberikan semangat kepada siswa dalam proses belajar mengajar 

3. Guru memberikan hadiah kepada siswa yang bisa menyelesaikan tugas 

dengan baik 

4. Guru selalu mengigatkan siswa untuk lebih giat belajar.
6
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Namun prestasi belajar sebagaian siswa pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam masih rendah. Hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai 

berikut : 

1. Masih ada nilai harian siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) 

2. Beberapa contoh soal yang berbeda dengan contoh sebelumnya yang 

diberikan guru, sebagian siswa tidak dapat menyelesaikan dengan baik 

3. Kurangnya disiplin belajar siswa dalam  proses pembelajaran  

4. Jika tugas-tugas tersebut ditanyakan kembali oleh guru, masih ada siswa 

yang belum bisa menjawab. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh pemberian motivasi oleh 

guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di Madrasah TsanawiyahYLPI Lubuk Bendahara 

Kabupaten Rokan Hulu“. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka 

penulis perlu membuat penegasan istilah, yaitu : 

1. Pemberian  

Pemberian adalah suatu yang diberikan. Pemberian juga dapat 

diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan memberi atau memberikan.
7
 

Sedangkan pemberian yang dimaksud disini adalah pemberian motivasi 

oleh guru terhadap prestasi belajar siswa. 
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2. Motivasi  

Istilah motivasi berasal dari kata motif, atau dalam bahasa Inggris 

motive berasal dan kata movere atau motion, yang berarti gerakan atau 

sesuatu yangbergerak.Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan 

seseorang bertingkah laku. Sedangkan motivasi yang dimaksud disini 

adalah  pengaruh pemberian motivasi oleh guru terhadap hasil belajar 

siswa. 

3. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah apa yang telah dicapai oleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar.
8
 Selain itu prestasi belajar adalah hasil yang 

telah diraih oleh seorang siswa dalam belajar atau selama dan sesudah ia 

mengalami proses belajar, atau dapat juga dikatakan hasil perkembangan 

berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai, kenyakinan, dan lain-lain 

yang diperolehnya melaui belajar. Adapun yang penulis maksudkan 

dengan prestasi belajar dalam penelitian ini adalah nilai atau skor hasil 

ulangan harian pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

 

C. Permasalahan  

1. Idetifikasi Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di 

atas, maka timbullah masalah yang muncul yang dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 
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a. Bagaimana pemberian motivasi oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam 

kepada siswa di Madrasah Tsanawiyah YLPI Lubuk Bendahara? 

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian motivasi oleh guru 

Sejarah Kebudayaan Islam kepada siswa di Madrasah Tsanawiyah 

YLPI Lubuk Bendahara? 

c. Bagaimana motivasi belajar Sejarah Kebudayaan Islam  siswa di 

Madrasah Tsanawiyah YLP Lubuk Bendahara?  

d. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah 

YLPI Lubuk Bendahara? 

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan pemberian motivasi oleh guru 

terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

di Madrasah Tsanawiyah YLPI Lubuk Bendahara? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat tentang terbatasnya kemampuan penulis dalam hal 

pendanaan, dan waktu yang dibutuhkan tentang penjelasan yang luas 

dalam penelitian ini serta agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas yaitu pengaruh pemberian motivasi 

oleh guru terhadap prestasi belajar siswa padamata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah YLPI Lubuk Bendahara 

Kabupaten Rokan Hulu. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah ada pengaruh yang 
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signifikan pemberian motivasi oleh guru terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah 

YLPI Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

motivasi oleh guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tasanawiyah YLPI Lubuk 

Bendahara Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi guru sebagai informasi utnuk menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat 

memperhatikan cara yang tepat untuk memotivasi siswa di dalam 

belajar Sejarah Kebudayaan Islam.  

b. Bagi siswa, agar lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam. 

c. Bagi sekolah, Sebagai satu masukan atau solusi untuk mengetahui 

hambatan dan kelemahan penyelenggaraan pembelajaran serta sebagai 

upaya untuk memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah 

pembelajaran yang dihadapi dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam. Dan agar mampu melihat cara untuk memotivasi berbagai siswa 

dengan berbagai karakter belajar dan meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.  


