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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan suatu jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian 

khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang 

yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum dapat dikatakan 

sebagai guru. Untuk menjadi seorang guru diperlukan syarat-syarat khusus, 

apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk 

pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu 

dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan 

prajabatan serta memiliki akhlak dan etika pendidik yang bernuansa Islami seperti 

sikap lemah lembut dan penyayang terhadap peserta didik. 

Sesempurna atau seideal apapun kurikulum, tanpa di ikuti sikap kasih 

sayang dari guru dan kemampuan guru untuk mengimplementasikannya maka 

kurikulum tersebut belum dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Mengasihi 

dan menyayangi murid pada waktu mengajar dan sesudah mengajar merupakan 

hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Banyak siswa 

kurang aktif dalam belajar disebabkan guru tidak menyayangi muridnya dalam 

mengajar, untuk itu guru dituntut untuk memiliki kasih sayang  dalam mengajar 

karena tidak sedikit kontribusinya terhadap prestasi belajar siswa. 
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Mengasihi dan menyayangi siswa diwaktu mengajar dan diluar mengajar 

merupakan kemampuan atau kompetensi yang cukup kompleks sebagai integrasi 

dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai guru. Untuk itu seorang guru seharusnya mampu menerapkan 

sikap yang demikian dalam mengajar agar dapat terlaksana proses belajar-

mengajar yang aktif sehingga murid termotivasi untuk belajar. Sebagaimana 

menurut Mahmud Yunus dan al-Mawardi dalam Edi Iskandar, menekankan 

pentingnya pendidik bersikap lemah lembut dan kasih sayang (al-rifq bi al-

mutaa’lim). Menurut al-Mawardi sikap lemah lembut, kasih sayang dan 

menghargai keterbatasan dan kekurangan mereka sangat penting untuk 

mendorong mereka agar tekun menuntut ilmu untuk mencapai kemajuan. 
1
 

Aunurrahmah, prinsip motivasi dan perhatian merupakan bagian dari 

prinsip-prinsip belajar. Perhatian dan motivasi merupakan dua aktivitas yang 

memiliki keterkaitan yang erat. Untuk menumbuhkan perhatian diperlukan 

adanya motivasi. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar pada 

umumnya meningkat jika anak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar.
2
 

 

Bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu bidang 

studi yang diajarkan di setiap sekolah Negeri mulai dari jenjang sekolah SD, 

SMP, SMA. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam bidang studi PAI, guru 

dituntut untuk dapat menjelaskan materi PAI secara baik dan benar dan disamping 

itu yang paling pentingnya adalah sikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap 

siswa agar tumbuh motivasi belajar dari siswa. Sebab sikap lemah lembut dan 

                                                           
1
 Edi Iskandar, Membaca Pemikiran Dua Tokoh, (Riau: Zanafa Publishing, 2016), h. 260 

2
Aunurrahmah, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.114 
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kasih sayang sangat sesuai  dengan psikologi manusia. Diketahui bahwa 

kegairahan dan semangat belajar seorang peserta didik atau sebaliknya sangat 

bergantung kepada adanya hubungan antara peserta didik dan pendidik. Apabila 

pendidik bersikap kasar dan berkeras hati serta menggunakan cara-cara mengajar 

yang tidak tepat seperti mengancam,menghina, mengeluarkan perkataan kasar, 

dan tindakan tidak mendidik lainnya maka niscaya anak didik akan lari darinya.
3
 

Firman Allah SWT:  

 

َه  فَبَِما ىْْ َلَ ٱۡلقَۡلبِ لِىَت لَهُۡمۖۡ َولَۡى ُكىَت فَظًّّا َغلِيظَ  ٱّلَلِ َرۡحَمٖة مِّ ِمۡه َحۡىلَِكۖۡ  وََُّو

فَإَِذْ َعَزۡمَت فَتََىَكۡل َعلَى  ٱۡۡلَۡمِرۖۡ لَهُۡم َوَشاِوۡرهُۡم فِي  ٱۡستَۡغَِرۡ َعۡىهُۡم وَ  ٱۡعفُ فَ 

  ٩٥١لِيَه ٱۡلُمتََىكِّ يُِحبو  ٱّلَلَ إَِن  ٱّلَلِه 
Artinya:“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya”. (QS. Ali Imran, 3: 159). 

 
 

Berdasarkan wawancara dengan guru yang dilakukan di SMPN 2 Desa 

Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bahwa kasih sayang 

terhadap siswa sudah dilakukan dengan baik di waktu pembelajaran dan diluar 

pembelajaran.
4
 Adapun kasih sayang yang dilakukan guru PAI di SMPN 2 Desa 

Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

 

                                                           
3
 Edi Iskandar, Op, Cit., h. 261 

4
 Desnita dan Ali Muddin, wawancara, 13 September 2017. 
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1. Guru berbicara dengan siswa tidak mudah marah  

2. Guru tidak menghina murid yang bersalah. 

3. Guru berwajah ceria terhadap siswa dalam menyampaikan pembelajaran. 

4. Guru memanggil siswa dengan panggilan “anak”. 

5. Guru menegur siswa yang bersalah dengan memberikan penjelasan yang baik. 

Berdasarkan wawancara penulis terhadap guru PAI di SMPN 2 Desa 

Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mengatakan bahwa 

terdapat fenomena-fenomena yang terdapat pada siswa yang kurang motivasi 

belajar PAI.
5
 Dalam hal ini dapat ditemukan sebagai berikut:  

1. Masih ada siswa yang ribut ketika guru PAI menerangkan Pelajaran.  

2. Masih terdapat siswa yang keluar masuk ketika pembelajaran PAI 

berlangsung 

3. Masih terdapat siswa yang makan di dalam kelas ketika pembelajaran PAI 

sedang berlangsung. 

4. Siswa masih jarang bertanya kepada guru mengenai pelajaran yang dibahas. 

5. Masih ada siswa tidak menjawab pertanyaan guru ketika guru bertanya 

kepada seluruh siswa. 

6. Masih ada siswa yang mengantuk ketika pembelajaran PAI sedang 

berlangsung. 

7. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru PAI. 

                                                           
5
 Ibid  
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Berdasarkan wawancara tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul :”Pengaruh Sikap Kasih Sayang Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMPN  2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami 

istilah yang dipakai dalam judul, maka penulis mengemukakan penjelasan 

terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu: 

1. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif berupa kecenderungan 

untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, 

orang, peristiwa an sebagainya, baik secara positif maupun negatif.
6
 Sikap 

dalam penelitian ini adalah berkenaan mengenai kasih sayang guru PAI 

terhadap siswa. 

2. Kasih sayang adalah perasaan atau cinta.
7
 Penyayang ini tercermin pada sikap 

sopan, ramah, berwajah ceria, bertutur kata yang lembut. Kasih sayang yang 

dimaksud penulis dalam penelitian ini berkenaan mengenai sikap sopan, 

ramah, berwajah ceria, bertutur kata yang lembut guru terhadap siswa. 

3. Motivasi belajar adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu 

                                                           
6
 Zalyana, Psikologi Pembelajaran, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2010), h. 149 

7
 W. J. S. Poerdarmawinta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 

1982), h. 449 
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perilaku yang diarahkan pada tujuan sasaran kepuasan. Jadi, motivasi 

bukanlah yang dapat diamati tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya 

karena sesuatu prilaku yang tampak.
8
 

Motivasi yang dimaksud penulis pada penelitian ini mengenai 

dorongan belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI di SMPN 2 Desa Rimbo 

Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

C. Permasalahan 

  1.    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah sikap kasih sayang yang dilakukan guru terhadap siswa di 

SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? 

b. Bagaimanakah motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI SMPN 2 

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?  

c. Apakah ada pengaruh sikap kasih sayang guru terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 Desa Rimbo Panjang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?  

d. Apakah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar?  

 

                                                           
8
 Sardiman, Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), h. 47 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya identifikasi masalah di atas, maka penulis 

membatasi masalah dengan memfokuskan penelitian pada “pengaruh sikap 

kasih sayang guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di 

SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: ”Apakah ada pengaruh sikap kasih sayang guru 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 Desa 

Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh yang 

sikap kasih sayang guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI di SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 

2.   Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis dan praktis.  

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan 

wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan referensi bagi 

jurusan PAI, khususnya tentang pengaruh sikap kasih sayang guru terhadap 
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motivasi belajar siswa di SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

Sedangkan secara praktis,  

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat  

mendapatkan gelar sarjana pendidikan (S. Pd) di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga 

bermanfaat untuk memperdalam ilmu pengetahuan peneliti khususnya 

pengaruh sikap kasih sayang guru terhadap motivasi belajar siswa di 

SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Bagi guru, sebagai informasi tentang bagaimana motivasi belajar siswa di 

SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

3. Bagi siswa, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan motivasi 

belajar melalui sikap kasih sayang yang dilakukan guru. 

4. Bagi  kepala sekolah SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja 

guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

5. Bagi Komite Sekolah, sebagai bahan evaluasi untuk memberikan masukan 

kepada guru-guru SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar agar senantiasa memperhatikan perkembangan dan 

kemajuan motivasi belajar siswa. 

 

 


